
The Cotswold Way - Anglaterra 
 
Dates: 17 al 25 de juliol de 2012 
 
Participants: Meli Carrilero i Lluís Díaz 
 
Els Cotswolds són una sèrie de turons arrenglerats de nord-est a sud-oest que 
donen nom a una comarca de l’oest d’Anglaterra, caracteritzada per un relleu 
suau ondulat i entapissada de verd en forma de boscos, pastures i conreus, 
combinat amb pobles tranquils i de gran bellesa. Aquesta zona està inclosa 
dintre el catàleg governamental de AONB - Area of Outstanding Natural Beauty, 
l’equivalent dels nostres parcs naturals i n’és la de major extensió. És per tant, 
un paisatge protegit, diuen que el més representatiu del món rural, la quinta 
essència de l’idíl·lic paisatge anglès. 
 

 
Situació a Anglaterra 

 
Paisatge dels Cotswolds 

 
El Cotswold Way és una ruta a peu de 102 milles (166 km) entre Chipping 
Campden (50 km al sud de Birmingham) i Bath, per tal de resseguir tota la 
zona. És un del més famosos National Trails anglesos, recorreguts també 
oficials similars als nostres GR. Aprofitant la facilitat del vol directe entre Reus i 
Birmingham, vam decidir fer la ruta en 8 dies. Prèviament ens vam assessorar 
a la web nationaltrail.co.uk/cotswold per obtenir tota la informació pràctica i 
gestionar les reserves dels allotjaments, que vam fer als coneguts Bed & 
Breakfast, tant en cases particulars con el els tradicionals pubs. També vam 
comprar en Amazon la guia d’Anthony Burton, que inclou els mapes detallats. 
 
El diumenge 15 de juliol a darrera hora volem a Birmingham i a l’endemà fem 
l’aproximació al punt d’inici de la ruta. Un tren ens porta a Stratford-upon-Avon, 
i després un bus ens deixa a Chipping Campden, el bonic poble on comença el 
camí. Plou durant tot el matí i la previsió no és gaire bona, diuen que és l’estiu 
més plujós des del 1900. 
 

 
Tanques i ramats 

 
Murs de pedra seca típics 



 
El dimarts 16, per sort, el dia es manté tapat però sense pluja, amb vent fresc i 
núvols. Sortim a caminar i aviat comencem a veure l’estructura de l’itinerari, el 
que aquí s’anomenen drets de pas, que travessen un territori que en cap 
moment és lliure com la muntanya que coneixem. Tot el paisatge està habitat, i 
per tant parcel·lat i separat per tanques. Predominen les tradicionals bardisses, 
fetes amb d’arbusts de diversa mena per acotar els terrenys destinats a prats 
de pastura o conreus de cereal o moresc. També és típica d’aquesta zona la 
tanca de pedra seca treta del terra pels pagesos, similar al nostre territori. Aquí 
es tracta de la pedra calcària característica, que surt estratificada en lloses.  
 

 
Kissing gate 

 
Stile amb pas per a gos 

 
Travessar les tanques es fa la majoria de les vegades mitjançant portes 
practicables construïdes de manera que impedeixen el pas dels animals, que 
aquí anomenen kissing gates. En totes hi ha avisos per tal de deixar-les 
convenientment tancades. És bastant evident que les ovelles d’un tros, no 
s’han de barrejar amb les vaques o cavalls de l’altre. Inclús vam trobar un parell 
de tancats amb cérvols. Vam trobar portes de fusta i metàl·liques, algunes amb 
tocs artístics.  
 
Un altre sistema és l’anomenat stile, que es podria dir que és una mena 
d’esglaons salta-tanques, fets de fusta en les tanques de filferro o de pedra en 
els murs de pedra. En alguns casos hi ha un sistema per fer passar els gossos 
que acompanyen la majoria de caminants que vam trobar. Vam passar un munt 
de tanques cada dia, es va convertir en una maniobra habitual. 
 

 
Pal indicador 

 
Broadway 

 
L’orientació per tal de seguir el recorregut està garantida amb uns pals 
indicadors de fusta de roure. També es fan servir unes petites xapes circulars 
en murs, portes i tanques. Als llocs amb un espai obert més extens, hi ha unes 
balises de fusta de metre i mig cada poc, amb una aglà gravada, el símbol dels 



National Trails. Als boscos, vam observar unes petites marques de pintura en 
alguns arbres. Amb la guia a la mà és difícil perdre’s. 
 
Broadway és, per a nosaltres, la població més bonica de tot el recorregut, amb 
precioses cases de pedra calcària color de mel, amb teulada també de pedra i 
guarnides de flors, molt visitada pels turistes. 
 
Caminem una mitjana de 20 km diaris. Després de l’esmorzar contundent, a 
migdia fem un pica-pica i el sopar cap a les 7 en qualsevol pub. Degut a la 
latitud tan septentrional, el dia és molt llarg, a les 4 de la matinada ja clareja i 
anem a dormir abans que es faci fosc. 
 
Aquesta és una zona habitada des del Neolític. A llarg de la ruta es poden 
visitar túmuls de fa 5.500 anys com el Belas Knap al sud de Winchcombe. Al 
cims d’alguns turons resten soterrades sota l’herba les ciutadelles defensives 
de l’edat de Ferro.  
 

 
Hailes Abbey 

 
El fang sovintejava 

 
La geologia i el clima de la regió ha determinat els usos que la població ha 
pogut aprofitar. La permanent catifa d'herba va crear la prosperitat de les terres 
altes basada en la ramaderia ovina. La indústria derivada de la llana de les 
ovelles va ser l’origen de la seva riquesa en temps pretèrits. Els telers produïen 
uns teixits molt apreciats. El passat ha deixat testimonis perdurables, com 
l’enrunada abadia cistercenca de Hailes Abbey, del segle XIII. Més de 150 
molins tèxtils es comptaven en la zona.  
 
El segon dia va tocar pluja. Tot i que el clima atlàntic proporciona un xim-xim 
mantingut, al final els camins acaben enfangats. Anem preparats i només patim 
per les botes, que al final aguantaran. Per contra, la llum de la pluja satura els 
colors i afavoreix encara més el plaer de la vista i també les fotos. Entre ruixats 
anem fent el camí fins el poble de Winchcombe i el seu acollidor pub.  
 

 
Cleeve Hill 

 
Witcombe Wood 



 
L’itinerari que seguim acostuma a circular per la part més alta del seguit de 
turons cotswoldians que separen la vall dels rius Avon a l’est i el Severn a 
l’oest. Cap a l’oest es poden admirar els desnivells més pronunciats, con el 
petits cingles que des de Cleeve Hill cauen sobre la ciutat de Cheltenham i que 
vam recórrer el tercer dia. 
 
El quart dia va ser el dia dels boscos, moltes hores vam caminar sota la volta 
arbòria que a partir de Crickley Hill enllaça una sèrie de zones protegides com 
Witcombe Wood, Buckle Wood i Cramham Wood. El boscos, predominantment 
fagedes, es situen als vessants més protegits del vent. Inclouen freixes i 
aurons, avellans salvatges i roures. Cap al sud vam trobar alguna clapa de 
pins. Són tan frondosos i obacs que, caminant a sota, vam sentir el soroll d’un 
parell de ruixats que ni ens van tocar. L’arribada a Painswick la fem travessant 
el seu terreny de golf, com ens va passar varies vegades més al llarg de la ruta. 
Aquí no calen aspersors, només potents segadores d’herba. 
 

 
Golf a Painswick 

 
Esmorzar anglès 

 
A Painswick ens vam prendre una jornada de descans després de quatres dies. 
Vam fer una mica de turisme visitant el poble i l’església amb el seu jardí, 
famós per acollir 99 teixos esculpits artísticament al mig del cementiri. 
 
El cinquè dia el temps sembla que va canviant a sec i assolellat. És diumenge i 
quan arribem a Dursley les botigues estan tancades i no hi ha animació. Tot al 
contrari que a l’endemà, quan travessem Woton-under-Edge, una altra població 
encisadora. Acabem de baixar un turó i hem de pujar el següent, no són 
pujades llargues però caldria saber el desnivell acumulat que estem fent. 
Aquest dia acabarem a Bridge Farm, una granja perduda al mig del camp, a 
Lower Kilcott, on Wendy, la mestressa, es facilitarà el sopar i els sandvitxos de 
l’endemà. En tot moment hem trobat gent educada i amable que ens ha fet 
agradable el viatge. 
 

 
Travessant conreus de cereal 

 
Termes romanes de Bath 



 
Comença a fer calor d’estiu. Es veu que han demanat bon temps pels Jocs 
Olímpics i se’n sortiran. El penúltim dia fem una llarga jornada on predominen 
els camps de conreu de cereal. Veiem les màquines recollint la collita i traient 
bales de palla. Altres remouen l’herba segada prèviament dels prats que 
després també serà empacada per l’hivern. Travessem un parell de carreteres i 
una gran autopista, es nota que el final s’apropa. La darrera jornada, dimecres 
25, la calor ja és forta quan travessem les darreres portes camí de Bath, la 
preciosa ciutat Patrimoni Mundial on acaba el Cotswold Way.  
 

 
 
És un recorregut assequible i molt recomanable. Molts visitants venen a trobar 
aquí un territori on natura i població viuen en harmonia dintre el paisatge 
típicament anglès. Nosaltres tornem satisfets.  


