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Les passarel·les és l’itinerari més popular d’Alquezra (Alquézar en castellà).
Instal·lades en un engorjat del riu Vero, són recorregudes anualment per milers de
turistes. Malgrat tot, és una visita obligada.
El 2016 s’hi va afegir un tram que va durar pocs mesos: el novembre d’aquell any
les esllavissades produïdes per la pluja el varen malmetre i va caldre tancar-lo. Les
obres de restauració començaren l’octubre de 2017. Podem salvar aquest tram per
una pista paral·lela.
Si el temps hi acompanya aprofitarem per banyar-nos en els diversos tolls que
trobarem al llarg de l’itinerari.
El retorn el farem pel camí Asque-Alquezra (GR 1.1)
Accés
Accedim a Alquezra des d’Osca per la A-1229 o bé des de Balbastro per la A-1232.
Ens cal aparcar a l’entrada de la vila i recórrer els seus bonics carrerons fins a la
porxada plaça Major o de Rafael Ayerbe, on prenem el carrer de l’església que
mena al castell i la col·legiata de Santa Maria.
Carrer de l’església (630m)
A la primera cruïlla a mà esquerra, baixem per una rampa empedrada on localitzem
el rètol indicador d’inici. Ben aviat atenyem la llera del torrent.
Barranc de la Fuente (608m)
Bifurcació indicada. El ramal de l’esquerra mena a la propera font de Monchiriguel.
Continuem pel de la dreta, seguint el curs del torrent, habitualment sec.
Deixem a mà esquerra un corriol que, de seguir-lo, en pocs metres ens menaria a
un pas equipat amb grapes que precedeix una estreta lleixa, protegida amb
sirgues, per accés a la zona d’escalada esportiva de las Cuevas.
Baixem encaixonats entre la Peña Castibián, a mà esquerra, foradada per
nombroses balmes ‘covachos’, i les altes parets de la mola coronada pel castell i la
col·legiata.
Set trams, entre passarel·les i escales, ens menen de baixada per una raconada
ombrívola a la riba.
Riu Vero (525m)
A la confluència del barranc de la Fuente amb el riu, comença el primer tram
suspès de passarel·les. Nosaltres però continuem camí pel marge dret en direcció a
la cova (hi ha un rètol indicador) que trobarem poc més enllà.
Cova Picamartillo (524m)
Per accedir-hi ens cal travessar el riu a gual. Es tracta d’una estètica balma
d’escassa fondària.
Retornem per encetar el tram suspès sobre el marge dret del riu, fins a l’alçada
d’una presa.
Assut (520m)

Una presa, construïda a primeries del segle XX, aprofitant l’antic assut d’un molí
fariner, actualment subministra el cabal d’una central hidroelèctrica.
Passada la presa trobem una bifurcació indicada, a mà dreta, al mirador O’ Vicón.
Per aquest camí podríem retornar i escurçar l’itinerari (1).
Camí avall pel mateix marge dret, passem per sota d’un pont de roca i encetem un
altre tram de passarel·les, més llarg que l’anterior, fins a la central hidroelèctrica.
(1) Hi ha un advertiment de camí perillós. Nosaltres vàrem seguir-lo bona
estona i no hi vàrem veure cap més dificultat que el fort pendent.
Tram tallat (550m)
Poc més enllà de la central trobem una bifurcació que dóna accés al tram tallat per
les esllavissades. Continuem per una pista a mà dreta, en pujada. Sortim al camí
d’Asque a Alquezra, pel que retornarem, senyalitzat com a GR. Ara el prenem a mà
esquerra baixant fins al mirador.
Mirador del Vero (520m)
És una plataforma enlairada sobre un esperó rocallós. Hi gaudim d’una bona
perspectiva del riu, les passarel·les i la vila.
Continuem camí avall fins al pont.
Pont Fuendebaños (480m)
El nom té relació amb una font situada aigües avall. És un dels tres ponts
medievals de la vila, juntament amb el de Villacantal, més al nord i de l’Albarda
més al sud.
Prop del pont hi ha un molí. S’hi accedeix per un camí pel marge dret, però és una
finca particular.
Si reculem uns metres pel camí pel que hem arribat, unes fites a mà dreta ens
senyalen un corriol que ens mena fins a la presa del molí.
Presa del molí d’Alquezra (470m)
Passem pel costat del rec del molí on hi ha un bagant. Al peu de la presa s’hi ha
format un bonic toll on la gent acostuma a banyar-se. No ens cal retornar a la
pista, podem seguir un corriol a mà dreta que mena al mirador des de on retornem
a la vila.
Prenem la calle Baja fins a un mirador que hi ha al peu del castell. Encara més avall
n’hi ha un altre.
Mirador O’ Vicón (610m)
Hi podem albirar bona part del recorregut. Hi ha uns penells informatius.
Tornem enrere i pugem fins al peu de les muralles de l’antic castell i col·legiata.
Castell i col·legiata de Santa Maria (630m)
Sobre una mola voltada de cingles, on hi havia un bastió musulmà, reforçat
posteriorment pels cristians, al segle XI s’hi va construir una col·legiata romànica
que s’anirà reformant amb el pas dels segles.
Al peu de les muralles hi ha una gran balma coneguda com cova Mullón o Muñón.
Per retornar al punt d’inici solament ens cal baixar pel carrer d’accés al recinte.

