
 

 Ascensió a la Roca Alta i el Búnquer Durruti 

Dificultat: Fàcil 
Dades 

 

 

Distància: 8,5km (anada) 
Desnivell: 519m 
Temps: 2,30h. (anada) 

 

Aquesta ruta comença a Lo Cel de Toló fins a l’hostal Roig i des d’allà pugem al Montsec per el pas 

de les Eugues, carenem cap a l’est el Montsec de Rúbies fins arribar a la Roca Alta. Una ruta 

espectacular en que els dies clars podrem gaudir  de una vista magnifica del Pirineu al nord i la 

Noguera i la plana de Lleida al sud.  

Podeu escurçar la ruta fent l’aproximació a l’hostal roig en cotxe. 

Descripció de la Ruta 

Sortim de Lo Cel de Toló per la pista que hi arriba i ens dirigim cap  a lo Pas Nou tot enllaçant amb 

el GR1 en el Pla de les Forques. Abans d’arribar al Hostal Roig, una antiga masia en runes, prenem 

un camí a l’esquerra que va planejant entre camps de conreu. Passem per un camp per la seva 

esquerra i seguim per la pista que ara ja va en pendent mes forta, tot passant per un bosc de roures 

i pi roig. Al final del camí agafem el camí ben fressat que va pujant per entre matolls i boixos. Anirem 

trobant fites i marques color rosa fins arribar al Pas de les Eugues. Des d’ací i en direcció est anirem 

carenant en un camí que a vegades es fa perdedor per els matolls que hi anem trobant. En tot cas 

sempre hem d’anar per la part alta de la carena que es a on el camí es mes evident.  

Arribarem a la Roca Alta i a uns metres trobarem un búnquer original de la Guerra Civil amb una 

inscripció de la Columna Durruti que van estar ací defensant la República. 

La tornada la farem pel mateix lloc per on hem vingut. 

 

 


