
 
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV 

Nom de l’excursió: Escletxes de Freixeneda- Molí Coll Fred 
 

Indret:  Ciuret Data:  15-05-2022 

Temps aproximació amb cotxe: 1:30 h Temps de marxa (sense parades):  3h 

  

DIFICULTAT 
El grau de dificultat s’indica 
d’acord amb la taula que hi ha al 
final de la fitxa 

Duresa del terreny: 2 Dificultat d’orientació: 2 

Dificultat desplaçament: 2 Esforç necessari: 2 

  
Desnivell de pujada: 345 Desnivell de baixada: 345 

Desnivell acumulat: 790 Distància: 10,150 km 
Tipus de recorregut (lineal/circular):  circular  

  
Responsable i telèfon de contacte:  Glòria Martín  / 640 062 064 
Nº màxim d’assistents:  20 Nombre real d’assistents:       
Hora de sortida:  8 

Lloc de sortida:  Pàrquing la Quintana 
Data màxima d’inscripció:    12-05-2022    
 
Bonica caminada per boscos preciosos de freixes i faigs amb uns exemplars de Boix 
grèvol, tots ells realment impressionants. 
 
Deixem el cotxe a l’entrada de la pista que porta cap a les Escletxes. Un cop passat Ciuret. 
Seguim la pista transitable fins un encreuament. A partir d’aquí agafarem una altra pista a 
l’esquerra d’ús restringit per a veïns i ramaders. Seguirem pujant sempre agafant la pista 
que queda a la nostra esquerra entre boscos densos i refrescants fins als prats superiors, 
la ruta es converteix en més assolellada, travessant preciosos prats amb molts animals 
pasturant, des d’on accedirem a les Escletxes. 
 
Aquestes escletxes són degudes a un fenomen natural produït per la inclinació i el 
trencament de les capes de gresos i margues a causa dels plegaments que hi va haver a la 
zona durant la formació dels Pirineus fa uns 40 milions d'anys a causa del xoc d de dues 
grans plaques tectòniques (l'africana i l'europea). 
 
Això va generar unes escletxes de diferents dimensions i algunes comunicades entre si. 
Tenen un recorregut total de 1835 mts. Les més profundes superen els 15 mts d'alçada 
encara que les més habituals tens uns 5-6 mts. Algunes amb contínues pujades i baixades. 
És com un petit "Laberint" on podem dedicar molt de temps per admirar tots aquests 
bonics racons. 
 



 

 
Track: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/escletxes-freixeneda-222-101960265 
 

 

  Equipament i material imprescindible 
Organització 
Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 
 

Individual  
 Protecció solar  
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Bastons de tresc 
 Menjar i aigua 

Opcional  
 Farmaciola personal 
 Manta d’emergència 
  
 

 

Material tècnic addicional i específic per la sortida:  CAP 

 
GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT 
Duresa del terreny 
1 – El terreny no està exempt de riscos 
2 – Hi ha més d’un factor de risc 
3 – Hi ha diversos factors de risc 
4 – Hi ha bastants factors de risc 
5 – Hi ha molts factors de risc 

Dificultat d’orientació de l’itinerari 
1 – Camins i cruïlles ben definits 
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat 
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i punts cardinals 
4 – Exigeix navegació fora de traça 
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal vorejar 

Dificultat del desplaçament 
1 – Marxa per superfície plana 
2 – Marxa per camins de ferradura 
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular 
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri 
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió 
 

Esforç necessari 
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva 
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva 
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva 
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva 
5 – Més de 10 h de marxa efectiva 

 


