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LA GARGANTA D’ESCUAÍN 

Arribem a Revilla (1220 m), una mica abans d'arribar al poble en un revolt hi ha un 

espai per aparcar on hi caben alguns cotxes. Hi ha un panell informatiu de les 

rutes: Ermita de Sant Lorenzo i camí dels miradors (45 min) si anéssim per aquest 

camí arribaríem al final al congost d'Escuaín i després podríem accedir pujant fins al 

camí que rodeja el congost per dalt.  

 

0:00h - Nosaltres anem cap al poble de Revilla per la ctra. i ens dirigim cap a 

l'església seguint l’indicador “Puente los Mallos”, el camí va planejant per sobre del 

poble i després va pujant, anem seguint les fites però el camí és ben fressat. 

 

0:15h - Trobem l'indicador a Consusa superior que ignorem i continuem pel camí 

fressat rocós com el lapiaz. 

 

0:30h - Travessem el barranc Consusa per un pont. 

 

0:38h - Ignorem els indicadors de miradors de Revilla, per on pujaríem si 

haguéssim anat pel camí dels miradors, on hem deixat el cotxe. Continuem seguint 

l'indicador de la vall de Foratarruego, el camí és terrós amb molt de boix, molsa i 

tan ombrívol que quasi no penetra la llum. 

 

0:55h - Passem al costat d'una vauma, el camí és preciós per la vegetació 

exuberant, a vegades es fa empedrat. 

 

1h - Barranc d'Angonés, preciós el riu excava petits gorgs a la roca grisa calcària.   

 

1h 10min - Trobem un senyal a l'esquerra que hem de seguir: “puente Los Mallos, 

Escuaín”. Passem per una zona de vaumes, alguna aprofitada pel bestiar. 

 

2h 10min - Barranc de la Garganta (1550m) i senyal de “Puente Los Mallos”. El 

camí és herbós, puja i torna a baixar molt per una canal amb molta vegetació, és 

molt empinat i t'has d'anar agafant a les branques per tal de no relliscar. 

 

2h 30min - El camí torna a planejar entre un bosc fantàstic que no deixa passar la 

llum: boix, pins, faig, teix i al poc l’indicador d'Escuaín. 

 

2h 50min - Travessem el pont Los Mallos (1425 m), la gorja impressiona, estreta 

però molt fonda, el camí va pujant i el bosc continua essent molt ombrívol, després 

de poc continuem planejant donant la volta a la vall d'Escuaín, passem pel mirador 

sobre la garganta d'Escuaín. 

 

3h 10min - Creuem una riera seca i seguim l’indicador a Escuaín, ara hi ha balises 

verdes. 

 

3h 15min - El paisatge és de prat amb alguns arbustos, veiem un corral de pedra 

molt ben fet i bastantes vaques, tot un estol de voltors marxen fugint de nosaltres, 

seguim per la pista que passa per l'esquerra i baixa al costat d'una font fins a un 

rierol que travessem, tornem a tenir un bosc de pins. 

 

4h 10min – Trobem una cabana, seguim per l'ampla pista per la vessant oposada a 

la gorja. 

 

4h 30min – Passem per una barrera. 
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4h 40min - Arribem al poble d'Escuaín, en runes, però hi ha una oficina 

d'informació turística i està ple de cotxes de la gent que hi accedeix per a veure les 

gorges i fer barranquisme. Al costat d'aquesta oficina hi ha un indicador de la ruta 

dels miradors, hi ha tres i dura 30 min. per tal de veure part del engorjat. Darrera 

de l'església surt un camí que baixa fins al riu, que no fem perquè ha plogut i està 

enfangat, fem doncs la dels miradors. 

 

5h 15min - Tornem a la ctra. cap a la dreta i la seguim amb l'indicador per anar a 

Revilla. 

 

5h 25min - Passem pel costat d'un saltant i en poc temps hi ha l'indicador a 

l'esquerra al riu Yaga 30 min. i a Revilla 2.30 h. Seguim direcció Revilla. 

 

6h 15min - El corriol baixa bastant per un bonic bosc fins arribar al riu Yaga (950 

m), el paisatge és preciós i ple de gorgs. Hi ha gent que fa barranquisme, el camí 

segueix per l'altra vessant i no hi ha cap pont així que passem el riu saltant amb 

dificultat per les roques que sobresurten. 

 

6h 30min - Continuem el camí que puja bastant fins a Revilla, molt boscós. 

 

6h 40min - Creuem un barranc, seguim pujant. 

 

7h 30min - Arribem a la ctra. que seguim cap a l'esquerra, es fa bastant pesat. 

 

7h 55min - Finalment arribem al pàrking de Revilla (1220 m). 


