VOLTA ALS MALLOS DE RIGLOS
Plana de Uesca
Pels camins del Cielo i d’o Solano
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https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/riglos-volta-alsmallos-21750853

Circular als monòlits i agulles de conglomerat que s’alcen sobre la localitat
aragonesa de Riglos, coneguts com els mallos. Un itinerari paisatgísticament molt
agraït, fàcil i que podem escurçar si convé.
Tots els camins són molt fressats, senyalitzats, no cal ajudar-nos amb les mans a
cap punt i no hi ha exposició excepte —lògicament— als miradors.
Accés
Al punt quilomètric 35 de la A-132 (Osca a Puente de la Reina de Jaca) prenem la
carretera local HU/Z-310 que mena a Riglos. Hi ha un parell d’aparcaments a
l’entrada.
Riglos (630m)
Al costat del segon aparcament hi ha penells informatius del Camino del Cielo i del
Camino Natural de la Plana de Uesca (Hoya de Huesca) que seguirem parcialment.
Prenem el PR-HU 98 i, per pista, anem a passar entre el mallos Firé i Pisón. Quan
s’acaba, enfilem un sender ben fressat i senyalitzat en blau.
Malgrat el fort desnivell les llaçades del camí fan que sigui de bon fer.
Collada del Firé (854m)
Bifurcació indicada. Deixem el PR i anem a mà dreta pel Camino del Cielo/Vuelta a
los Mallos. Des d’un petit mirador a mà dreta podem gaudir d’una bella perspectiva
dels mallos Pisón i Firé, Peña Rueba, el riu Galligo i la Plana de Uesca.
Continuem pujant per camí ben definit i senyalitzat fins a sortir a una altra collada
ocupada per antigues feixes de conreu (campo Roseta) i una barraca (refugio
Roseta). Pocs metres més amunt, a mà dreta, hi ha el mirador.
Mirador de Espinabla o del Bentuso (1038m)
Rep la doble denominació per l’antic que hi arriba des de la propera collada
d’Espinabla i pel mallo Bentuso que tenim a la vora.
La perspectiva és encara millor que des de l’anterior mirador i s’obre cap a llevant.
Comencem a davallar fins a sobrepassar l’alçada del mallo Colorado que destaca a
la dreta del camí.
Camino d’o Solano (917m)
Bifurcació indicada. Seguint el camino del Cielo, que baixa a mà dreta, podríem
retornar a Riglos. Però continuem recte i ens enfilem seguint el d’o Solano.
Tot i el nom hi trobem claps ombrívols d’alzinar que es varen salvar del gran
incendi de l’agost de 2001.
El camí és ben fressat, senyalitzat en groc i, després de la pujada inicial, marxa
planerament. A mesura que anem avançant podem albirar millor el tossal d’os Fils,
la torre i ermita de la Virgen de Marcuello i el barranc de la Mota, per on baixarem
més endavant.
Os Brasallos (1076m)

Un petit pont de pedra dóna pas a un ampli relleix just a sobre del Paredón d'os
Güitres. Continuem camí planerament.
Camí de la Collada de Santo Román a la Peña (1063m)
Bifurcació indicada. Sortim a una pista que prenem en baixada a mà dreta.
Collada de Santo Román (975m)
Bifurcació de camins profusament indicats. Aquí acaba el camino d’o Solano i hi
passen els GR 1 i 95 i el Camino Natural de la Plana de Uesca. Anem a la dreta en
direcció a Riglos pel GR-1.
Continuem per pista que, poc més endavant, esdevé corriol quan s’encara al
barranc.
Barranco de la Mota (890m)
També anomenat de los Clérigos. Camí ben fressat per una gorja ombrívola al peu
del tossal d’os Fils. Ens separem uns metres del camí per accedir a la fuen os
Clérigos i continuem davallant tot albirant sobre els nostres caps el Paredón d'os
Güitres, on hi nien colònies de voltors, fins a sortir sobre una pista per la que
continuem.
Ferrada de Cubilillo / os Fils (743m)
Bifurcació indicada, que deixem a mà esquerra, a la via ferrada que guanya el
cingle d’os Fils. A banda del Paredón d'os Güitres, en aquest tram podem albirar els
mallos petits, com l’Aguja Roja, el Cored i el Magdalena.
Creu de la Santa Cruz (694m)
Separada a l’esquerra del camí, al costat de les ruïnes de l’ermita homònima. Poc
abans hi ha una bassa que recull l’aigua de la fuen os Clérigos canalitzada per la
pista per la que hem arribat.
A la dreta surt el camino del Cielo que, pel costat de la Aguja Roja, puja a la
bifurcació amb el d’o Solano. Per l’esquerra en baixa un altre al centre
d’interpretació d’aus Arcaz.
Continuem recte i retornem al poble pel costat dels antics safareigs.

