
El Camí del Nord o “Camí del Canigó” (GR 83) 
 
 
Com ja venim fent fa uns anys, a l’estiu i més concretament durant el mes 
d’agost Maria i jo fem una sortida per a conèixer una mica més el terra que 
trepitgem, casi sempre ho fem seguint un dels nombrosos senders homologats. 
L’any 2011 passat va ser el GR 38 “La Ruta del Vino y del Pescado”, d’Oyón a 
Bermeo amb 167 quilòmetres de recorregut.  
 
Aquest any 2012 ens vàrem decidir per un que conté una dolorosa historia per 
el nostre país, i pels nostres avantpassats, és el GR 83, “Camí del Nord o del 
Canigó”. Perquè aquest en va ser un dels camins escollits per els republicans 
per a fugir l’hivern de 1936 dels atacs i dels bombardeigs que les tropes del 
“general” Franco, un colpista, varen infringir a tota la nació pel simple fet de 
defendre allò que democràticament s’havia escollit, però que no agradava a la 
classe dirigent del moment en què es vivia.  
 

 
 
Aquest GR neix a la platja del Callao de Mataró i seguint direcció nord creua la 
frontera, arribant després de fer a peu més de 160 quilòmetres a la població de 
Prada de Conflent (Prades) ja en territori francès.  
 
Hem de dir que la primera etapa ens la vàrem saltar, ja la farem algun dia 
sense presses. La raó es que consta de 34 quilòmetres, travessa tot Mataró i 
algunes urbanitzacions, així com part del Parc Natural Montnegre-Corredor per 
fer cap al final de l’etapa a l’estació de Riells i Viabrea-Breda, llogaret on es 
combina la llar, la indústria i la agricultura en un repartiment del sòl parcel·lar.  
 
No vàrem saber com combinar tot això amb la dificultat de trobar lloc per 
pernoctar. Tot i així, en la resta d’etapes tampoc va ser fàcil trobar lloc a preus 
raonables. El mèrit d’haver-ho aconseguit se l'endu la Maria que va esmerçar 
unes quantes hores en la seva recerca. 
 
Així que un cop amb els bitllets de tren per anar a Viabrea a la mà, i la resta de 
reserves a dins de la motxilla, tots plens d’il·lusions iniciarem la nostra petita 
aventura 2012 un matí de cel clar de l’agost des de l’estació d’ADIF de 
Tarragona. 
 



5 d’agost. Fa molt sol i calor, massa per ser només les deu del matí. Ja ens 
hem posat les botes i deixem l’estació darrera nostre per anar seguint la pista 
perfectament marcada com a GR 83 que entrant al Parc Natural del Montseny 
va vorejant la Riera de Sant Llop en franca pujada que s’incrementa a mida que 
passa el temps. A la nostra esquerra podem gaudir de la imatge del Montseny. 
 

  
 
Una mica més tard de les cinc, creuem per un pont la Riera d’Arbúcies trobant 
una perfecta senyalització del camí que creua per sota la carretera de Sant 
Hilari. La darrera pujada, que passa pel mig de boscos d'avellaners ens porta al 
bonic poble de Joanet, un grup de cases plantades enmig d’una petita vall. És 
un quart de vuit, això vol dir que hem emprat 9 hores i 15 minuts en fer els 24 
quilòmetres de l’etapa, amb 900 metres de desnivell acumulat aprox. L’etapa és 
una mica pesada per la quantitat de pista i carretera a trepitjar, però també té el 
seu encant per l’entorn històric que l’envolta. 
 

  
 
6 d’agost.- Són les set i mitja del matí, i descarrega una forta tempesta que no 
ens deixa sortir fins passades les nou, tot i així sortim que encara plou. Degut a 
la xafogor caminem duent només la samarreta de màniga curta i l’impermeable 
a la motxilla per la pluja. 
 



  

 
Creuem un bosc de pins i sortim a la carretera passant per davant de Can 
Sidro, un bonic mas a la nostra esquerra. Novament entrem en un bosc però 
aquest cop d’alzines i molsa, hi ha molta humitat i l’ambient que es respira és 
molt agradable, encara recordem el calor d’ahir. Sortim de nou a la carretera i 
aviat veiem el castell d’en Roca i un mas on crien cavalls. El sender creua tot 
planejant, un bosc de pins d’una alçada considerable. Una imatge bucòlica que 
sembla extreta d’un conte de fades. L’encanteri desapareix al arribar a la zona 
industrial... d’arbres i plantes, però industrial.  
 

 
 

 

 
Envoltem Sant Hilari tot seguint la Ruta de les Guilleries, en un panell podem 
llegir la curiosa llegenda del Sant Miguel Arcàngel i més tard, en un altre, la de 
la Fossa de la Minyona. Deixem la pista i per un sender encoixinat amb una 
catifa de fulles seques i fosc pels arbres que s’espiguen encercant la llum, 
pugem fins creuar el torrent de la Font del Gavatx. Una pista vorejada de 
castanyers ens eleva pel damunt de la serra d’Heures gaudint del verdor de la 
vall del torrent i de la riera d’Osor amb el Turó del Faig Verd al fons. Passat el 
Coll de Llevanyes, la pista passa pel bell mig dels masos de Riba d’Amunt i 
Riva d’Avall amb horta de pebrots, esbargiries, i amb una bonica font on agafar 
aigua si ens fa falta. Seguim baixant i al borbollar de l’aigua dels barrancs 
s’ajunta el soroll dels avellaners i dels castanyers moguts per la suau brisa, 
envoltats per aquesta harmoniosa melodia fem l’entrada a Osor, a dos quarts 
menys cinc de quatre. 
 



  

 
Aquesta etapa és de 20,81 quilòmetres i hem tardat en fer-la 6 hores i 15 
minuts i tan sols té uns 450 metres de desnivell acumulat. És molt més 
agradable que la d’ahir, potser pel fet de ser menys “urbanita” i passar per 
boscos i muntanyes amb panoràmiques força interessants. Degut a la riquesa 
patrimonial que conserva el poble, paga la pena el fer-li una bona visita.  
 
7 d’agost.- Hem passat la nit en una “mobil-home” al càmping “El Cor de les 
Guilleries” i a un quart de vuit iniciem la marxa tot creuant la riera i sortint del 
poble per l'antic carrer de França, carrer amb llambordes i cases del segle 
XVIII. 
 

  

 
Seguim la Ruta d’en Serrallonga (GR 178) fins el coll de Nafré. Anem pujant i a 
l'estona passem per davant de la capella de la Mare de Déu del Part, en estat 
molt deplorable i descuidat. Al coll de Nafré s’acaba la pujada, creuem una 
pista cimentada tot iniciant una forta davallada que té com a punt final l’enorme 
pantà de Susqueda, a partir d’on seguirem el Camí Ral de St. Benet al Far 
senyalitzat també com ha PR-C 222. Al anar a creuar pel damunt de la presa 
ens trobem amb la desagradable sorpresa de que està en obres, i per tant hem 
d’utilitzar una variant que envolta tota la vall fins creuar el riu Ter per un pont i 
tornar a pujar per l’altra riba, en total uns 3,7 quilòmetres de més. Són dos 
quarts d’onze i la calor es nota de valent, tot el recorregut es fa per carretera i 
de pujada, no hi ha ni una ombra. Un cop l’hem envoltat gaudim de generoses i 
encisadores panoràmiques del pantà i de totes les muntanyes que l’envolten. 
 



  
 
La set comença a fer-se insuportable i se’ns ha acabat l’aigua. Un pal indica 
que a prop hi ha la font nova de can Santi, i anem, però la trobem seca. 
Passem sota el Far, una cinglera que s’eleva fins els 1.111 metres damunt 
nostre. El mapa ens indica que som a Sant Martí Sacalm, però no hi veiem cap 
poble, sols un edifici molt modern. A través de les vidrieres veiem que a dins hi 
ha taules i una barra de bar. Salvats de morir deshidratats!. Ens hi apropem i ... 
està tancat!. A la porta hi diu “Centre cívic de Sant Martí Sacalm - Bar obert 
caps de setmana de 7 a 5 hores”. Què és avui? Oh no, estem a dimarts, ens 
hem d’esperar 4 dies!. Al costat hi han els serveis i veiem que la porta és 
oberta, i anem i omplim les cantimplores amb l’aigua que brolla de la aixeta del 
lavabo. Millor això que res!. 
 

  
 
El sender baixa suaument per sender rocós i pedregós envoltat d’alzines i 
matolls i en poca estona fem cap a la via verda de l’antic carrilet. Anem a 
l’esquerra passant per sota d’un pont i fem l’entrada a Les Planes d’Hostoles, 
lloc que nosaltres aviem escollit com a final de l’etapa d’avui. Són tres quarts 
menys cinc de set. Hem tardat 11 hores i 25 minuts en recórrer 27,28 
quilòmetres, amb un desnivell acumulat de 950 metres sota un sol de justícia. 
 
8 d’agost.-  La Fonda Arnau ha resultat ser un establiment familiar molt 
acollidor i molt bé de preu, es recomanable. A les nou del matí ens posem en 
marxa, de moment per carretera tot pujant, passem per l’ermita de Sant Pelegrí 
i pel mig del llogaret anomenat Cogolls on s’acaba la carretera.  
 



  
 
Seguim pujant fort per sender rocós pel mig d’alzines, bruc i boixos. Al poc 
veiem dalt a l’esquerra l’ermita i antic castell de Sant Salvador de Puig-Alder, 
convertida en refugi lliure. El tram és perdedor per manca de marcatge, s’ha 
d’anar amb compte de no fer cap marrada. El camí inicia una curta baixada tot 
entrant en el Parc Volcànic de la Garrotxa on sembla ser que s’han oblidat 
completament de la senyalització del GR 83, però no del GR 2, anem en 
compte doncs de no prendre un per l’altre, és necessari de seguir un plànol i a 
poder ser una guia, encara que el millor és disposar d’un GPS.  
 
Després d’una pujada per camí ample i pedregós fem cap al coll de la Serella 
on trobarem un pal indicador. El paisatge és una barreja dels colors verd fosc 
de les alzines i rebolls amb el gris blanquinós del terra calcari. Creuem el Coll 
de la font Pobra que trobarem més endavant a la vora del camí i entrem en 
terrenys clarament volcànics, ja que el color dominant és el negre de les gredes 
en contrast amb el verd de les heures i alzines. Un petit nucli rural enmig del 
prat ens informa de que som a Can Bassols, poc després apareix a la nostra 
esquerra de l’ermita de Sant Miquel Sacot rodejada per boscos d’alzines i al 
fons la retallada carena de la serra de Sant Miquel del Mont i la muntanya de 
Sant Valentí. 
 

  
 
Creuem la vall envoltats per falgueres de mida considerable. Deixem a la dreta 
una roca volcànica monument a no sé quin sant, i fem cap a l’ermita. Entrem a 
la Fageda d’en Jordà on sovintegen els pals senyalitzadors dels volcans i 
després de passar pel costat del bonic edifici d’interpretació del parc baixem 
cap a Olot a la recerca del necessari àpat i corresponent descans diari. 
 
A dos quarts de set creuem el Pont de les Mores d’entrada a la població. Hem 
emprat 9 hores i 30 minuts en fer els 23,46 quilòmetres i els 700 metres de 
desnivell acumulat. 



  
 
9 d’agost.- Sortim de l’Alberg Torre Margarida d’Olot cap a les vuit del matí, 
com ja va sent costum al cel no hi ha ni un núvol, passem per davant de 
l’església de Sant Esteve i sortim per un bonic passeig entre els volcans urbans 
de Montsacopa i Garridana. Ens sorprèn trobar en aquest lloc pals de 
senyalització de “Caminos Naturales”. Aviat deixem el nucli urbà mentre baixem 
cap el jaç del Fluvià envoltats d’oms, pollancres i algun que altre castanyer 
bord, tot deixant a la dreta l’ermita de Sant Josep Obrer. 
 

  
 
Creuem la C 153-G1 i una llarga, recta i enquitranada pista envoltada per 
camps de blat de moro ens dur fins el molí de Mas Roquer tot deixant a la 
nostre esquena, darrere els edificis, el Volcà de la Canya. Creuem la riera i 
passem pel mig de les cases de Capsec on descobrim l’antic Hostal. Seguim 
per camps de blat de moro fins que un indicador ens fa deixar el camí principal 
per anar a l’esquerra per pista en direcció a la Vall d’en Bac i Sant Martí al poc 
passem per davant de la bonica finca La Tria i tot seguit i amb una forta pujada 
entrem a l’Alta Garrotxa deixant a la nostra esquena dilatades panoràmiques de 
la zona volcànica.  
 
Cal Joncars es una bonica masia restaurada aïllada a mig camí del Coll de 
Passaserres a 780 metres d’alçada, un cop superat iniciem la baixada fins 
trobar un monòlit de pedra que anuncia l’entrada a la Vall del Bac on se'ns 
ajunta per la dreta el GR 1 que seguirem fins l’Hostal de La Vall d’en Bac on 
trobarem una bonica font amb un bon raig d’aigua. El GR 1 marxa per 
l’esquerra i el nostre, el GR83 s’endinsa per la dreta cap a la frondositat d’un 
bosc petit proper, on per un pont creuem la riera de la Vall d’en Bac i topem 
amb l’entrada de Can Ferrer, seguim el sender vorejat d’aranyons i senyalitzat 
amb quatre tipus diferents de marques: grogues, taronges, blanc i verd (de SL) 
i blanc i vermell (de GR) que ràpidament puja fort per un alzinar fins fer cap al 



Coll de Salomó on creuem la carretera i amb poques marques, alguna fita, i 
fent marrades davallem cap a les edificacions del Mas de Salomó. 
 

  
 
Just abans d’arribar a la porta del mas retrobem les marques del GR que surten 
per un ample camí cap a l’esquerra, però que mes tard tornarem a perdre fent 
una gran marrada de casi una hora ja que vàrem tenir força problemes per 
travessar el torrent que el separa de Can Magrians. Finalment i camp a través 
arribem a les edificacions de Can Bolasell on de nou veiem antigues marques 
però ens despistem i fem cap a la carretera sense creuar el Pont Medieval de 
Quelet que és per on deviem d'haver passat. Una fatigosa pujada de la 
carretera i una polsegosa pista ens duu fins el encantador poblet romànic de 
Beget on fem cap a la plaça Major a les cinc i deu de la tarda i a 40ºC a 
l’ombra. 
 

  
 
Aquesta etapa ha sigut de 27,85 quilòmetres i hem tardat en fer-la 9 hores i 10 
minuts. Hem patit força calor, més de la que esperàvem, ja que som en ple 
Pirineu. Afegim que per manca d’una bona senyalització hem invertit una hora i 
quart en marrades ja que des del Coll de Salomó fins Can Bolasell és molt 
deficient. 
 
10 d’agost.- Hem passat la nit a l'acollidor Hostal del Forn, gens econòmic però 
molt agradable si exceptuem que sota el sofà vàrem trobar un petit escorpí 
negre. Tocades les vuit iniciem el camí aquest cop vers la frontera francesa. 
Beget es troba a quatre quilòmetres i a 577 metres d’alçada, la frontera és a 
1.130 metres. Dic això perquè us feu una idea del pendent que s’ha de superar. 



  
 
Durant els primers 25 minuts pugem en vertical fent moltes ziga-zagues 
sovintejant el bosc amb espectaculars panoràmiques de tota la vall que deixem 
darrera. De Beget pràcticament només es veuen les teulades. Una hora ens 
costa arribar al Coll de Golofreu on trobem un oratori, a partir d’aquí agafem 
una pista de nova construcció, amb marques de SL i grogues, que marxa cap al 
nord-oest obrint-se pas a través de la roca. 
 

  
 
A les envistes del llogaret de Bocabartella deixem la pista per un corriol que 
puja cap a la dreta entre pinars, avets i algun avellaner, el bosc deixa pas a les 
verdes pastures fins que ensopeguem amb una tanca de filferro i un cartell 
tombat damunt d’una pedra que diu “GR 83 Coll de Malrem, altitud 1.135 
metres” i alguna dada més com les coordenades UTM, el nom de l’empresa 
que l’ha manufacturat i els símbols de les entitats que han col·laborat en la 
seva col·locació. Són tres quarts menys cinc de deu i ja som a França!. Un altre 
pal ens indica que Lamanère, el primer poble que trobarem, és a 4,4 
quilòmetres tot baixant. 
 

  
 



Només passar la frontera ens donem compte de que hem sortit del país, ja que 
les indicacions dels camins ara són molt acurades amb tota la informació 
necessària, les marques estilitzades i sempre en el lloc precís, sense que 
sobrin però sense faltar-ne. Un bosc de joves faigs i alzines en du pel barranc 
de La Sadella fins la carretera que creuem un parell de cops i un corriol ens 
entra a Lamenère, passades les onze, fem una aturada per fer un encàrrec i 
prendre la primera cervesa francesa. A les dotze reprenem el camí. El GR surt 
pel carrer del mig i de seguida creua la Ribera de La Menera per un pont 
medieval de pedra, el sender puja fort pel mig d’una fageda i poc després de 
creuar el torrent del Bac de la Guilla per una llarga palanca de fusta, fem cap a 
l'Oratori datat l’any 1599. 
 

  
 
Sempre per dins el bosc, creuem la estreta pista que per l’esquerra du a 
l’ermita de la Mare de Déu del Coral, seguim per sender envoltats de natura i 
per un bonic pont de fusta fem cap a Can Molins i al Coll de la Guilla, a 1.193 
metres d’alçada, són les tres menys deu. És aquest un lloc de pastures i es 
normal trobar-hi cavalls en plena llibertat. Creuem la carretera i el sender 
davalla fort. Trobem el camí tallat per una tanca electrificada per els animals, 
però hi ha un passadís perfectament senyalitzat perquè els caminants no vegin 
interromput el pas, som a Els Casals i ja tenim les primeres imatges del 
fortificat poble de Prats de Molló sota nostre. De nou els faigs, boixos i alzines 
decoren el nostre camí fins l’entrada al poble, on arribem quan falten cinc 
minuts per un quart de cinc, i amb 41ºC a l’ombra!. De fet, durant tot el dia la 
calor ha sigut el tema dominant, per sort hem pogut gaudir de nombrosos i 
ombrívols boscos. Aquest cop l’etapa només ha constat de 19,19 quilòmetres 
que hem cobert amb poc més de 9 hores. El desnivell acumulat també és 
important, vora els 1.000 metres! 
 

 



Les poques hores que ens quedaven abans d’anar-nos-en al llit les vam fer 
servir per visitar l’església romànica, part del recinte emmurallat i el Fort de la 
Guàrdia amb la torre del segle XIII. La música d’un conjunt de rock ens va 
acompanyar fins a les dotze de la nit. 
 
11 d’agost.- La nit a l’Hostal Costabonne de Prats de Molló ha resultat perfecta 
pel descans. A un quart i cinc de nou del matí sortim del poble vorejant la 
muralla en direcció al Coll del Miracle sempre per sender en franca pujada 
rodejats de falgueres de considerable alçada i joves faigs. 
 

  
 
A les deu menys cinc fem cap al coll, és a 1.272 metres d’alçada, s’acaba el 
sender, una sèrie de pals de senyalització ens indiquen que l’oratori del Miracle 
es troba a la nostra dreta, no hi anem ja que el GR, ara també T 
(transfronterer), és a dir GRT 83, segueix la pista a l’esquerra, és feixuga però 
planeja. No passen tres quarts d’hora que la deixem per un camí a la dreta 
senyalitzat com “Les Estables” que torna a pujar fort, de sobte entrem en un 
bosc de faig i el camí segueix una antiga mina d’aigua trobant-nos de quan en 
quan amb preses i murs de contenció.  
 
Un corriol que s’enlaira per la dreta batejat com “Tour du Canigó” ens fa deixar 
el camí del canal. El bosc de faig ens acompanya llarga estona fins que cap a 
les dotze creuem el cap del barranc i el bosc s’aclareix, pasant per pedregams 
amb magnifiques panoràmiques de la vall, ara veiem el cel, clar, alguns núvols 
de poca importància apareixen pel horitzó, passem a tocar una cabana de 
pedra seca amb la teulada un xic ensorrada, primerament creiem que és el 
refugi, Maria em fa reconèixer el meu error i seguim el pedregós sender per 
una planícia sense arbres, tan sols quatre matolls i herba força seca. Un poc 
més tard he de reconèixer que Maria tenia raó, envoltat de pins veiem la 
cabana - refugi de “Les Estables” (1.756 metres), ens hi apropem per tal de 
veure si hi ha aigua ja que avui també fa molta calor i ens en queda molt poca, i 
per descansar de la llarga pujada mentre fem un mos. 
 



  
 
És l’una del migdia. Hi trobem una espartana font amb un rajolí d’aigua, hi 
pengem les ampolles perquè es vagin omplint, mentrestant gaudim del paisatge 
i observem a un pagès que fa moure les vaques cap un tancat d'on es veu que 
s’havien escapat. Tres quarts d’hora més tard reprenem el camí vers el Coll de 
Regina (1.762 metres) per la pista que passa pel mig del corral de les vaques, 
no hem caminat més de cinc-cents metres que fem cap al coll. Hi trobem dos 
pals indicadors, un a pocs metres de l’altre. El GR deixa la pista per agafar un 
corriol a la dreta tot passant pel mig de les pastures vers la carena plena 
d’avets. 
 

  
 
Vet aquí que al cel fan la seva aparició unes nuvolades malicioses. Pugem molt 
poc a poc ja que el terreny és molt inclinat. No som a dalt que comença a caure 
la pluja. Arribem al pla i ara la pluja és més forta, com si fos una tempesta. 
Comencen a caure llamps per tot arreu del nostre voltant, així que accelerem el 
pas ja que al plànol hi figura un refugi a prop d’on som però la pluja es tan 
densa que no ens deixa veure casi res, tot som ombres, creuem una pista. 
Veiem un gran ombra lluny a la nostra dreta que creiem que és el refugi, els 
llamps segueixen caient i la pluja no afluixa, l’ombra era un turó pedregós,  
seguim caminant pel herbat replà amb el terra solcat de roques blanques de 
quars i granit.  
 
Per fi la pluja disminueix i la tempesta s’allunya tan ràpid com ha fet la seva 
aparició. Ara sí, ara veiem a uns dos-cents metres a la nostra dreta la silueta de 
la teulada del refugi del Pla de Guillem (2.258 metres) i la silueta d’una persona 
al seu voltant, és un quart de quatre i un nou pal de senyalització ens informa 
de que el refugi de Mariailles és a 4,8 quilòmetres i a 1 hora de camí, passem 
del Guillem ara que la pluja ha parat i anem directes cap al final de l’etapa. El 
camí està senyalitzat amb balises amb la marca del GR, a punt de trobar una 



pista, un cop hem baixat uns 200 metres, trobem una pila de pedres amb una 
creu de ferro dedicada a Llipodère.  
 
Seguim baixant i creuem dos cops la pista, al tercer cop fem marrada i anem 
cap una cabana de pedra seca a l’altra banda del barranc, hem de recular i 
tornar a la pista, aleshores ens donem compte de que hem passat una marca 
que indicava de seguir-la cap a l’esquerra, mitja hora més tard albirem el refugi 
lliure i cinc minuts després, a les cinc de la tarda, fem cap al bonic xalet - refugi 
de Mariailles (1.687 metres).  
 

  
 
L’etapa ha sigut dura tant pel desnivell acumulat (1.600 metres), com pel temps 
que hem tingut, primer molta calor i després la gran tempesta. La distància 
recorreguda és de poc més de 19 quilòmetres, i hem tardat 8 hores i 45 minuts 
en fer-la. 
 
12 d’agost.- Sortim del refugi cap a tres quarts de vuit del matí. Hem de dir que 
el refugi és molt bonic per fora, però tant els serveis com el tracte i les 
instal·lacions són molt lluny del que exteriorment es pot pensar. Tenim 
l’anècdota de la Barbie i el Kent del Jardi, però ja ho hem explicat força cops, i 
si hi ha algú a qui l’hi interessi, només cal que és posi en contacte amb 
nosaltres. 
 

  
 
Bé, tornem al sender. Un petit sifó a la sortida ens posa de nou sobre la pista 
de GRT 83 que a partir d’aquí va junt amb el GR 10 i el GR 36. Creuem el 
torrent per un bonic pont de fusta. El sender envoltat d’avets i coníferes es 
torna molt pedregós. Pugem com ja és costum, una mitja hora més tard arribem 
al coll Verd. Travessem algunes tarteres de pedres grans, on veiem exemplars 
de digital i “casco del guerrero”, també trobem força gerds, fem fotos. A 1.964 
metres d’altitud creuem el riu Cadí on, artísticament han dibuixat peixos a les 



roques de granit. Són dos quarts de deu i un quart més tard ens trobem la 
separació dels GR (2.017 metres). 
 

  
 
Com que el dia anterior va ser molt cansat, i les nostres motxilles pesen lo seu, 
en aquest punt fem un pensament i decidim deixar la pujada al Canigó per un 
altre ocasió i seguir el GR 10 “Tour del Canigó” cap al refugi de Cortalets, que 
malgrat ser més llarg que el va al cim, no fa tanta pujada. El GR 10 va 
flanquejant tot els contraforts del Canigó, trobem antics esllavissaments de 
grans pedres de granit al mig dels boscos d’avets. Per sort el pas de la gent ha 
anat configurant el terra de forma que s’ha facilitat el pas per aquest lloc.  
 

  
 
A un quart d’onze veiem el cim per primer cop. Mitja hora més tard un pal ens 
informa de que Cortalets és a 9,5 quilòmetres, ja en portem 6 des de Mariailles. 
Ens envolten unes fantàstiques panoràmiques de la carena i de la vall on està 
situat el refugi d’on venim. A dos quarts menys cinc de dues fem cap una 
cabana - refugi amb sostre de palla (1.741 metres) que tot hi estar a la vora 
d’un cingle hi passa una pista pel seu costat. 
 

  



 
Seguim la pista, que va planejat  amb curtes pujades, baixa la boira i tapa tota 
la vall. A prop d’un quart de quatre, quan la boira ja ha marxat, fem cap a la 
Fontaine de la Perdrix (2.260 metres), els indicadors ens desbaraten una mica 
les idees ja que sembla indicar de que és molt més a prop el refugi de 
Mariailles (1,1 km), que el de Cortalets (14,4 km), sens dubte és al contrari. 
Aviat fem cap a una bucòlica vall amb un riu, és envoltada de arbres i hi 
pasturen els cavalls, al fons les muntanyes encara tenen restes de boira al 
seus cims, també es veuen grups de persones, tot sembla indicar que ja som 
molt a prop del refugi. Fem una lleu parada per fer fotografies i a tres quarts de 
quatre arribem al refugi de Cortalets. 
 

  
 
Avui hem fet un total de 16,2 quilòmetres amb 7 hores i 55 minuts,  l’ascens 
acumulat ha sigut de 831 metres. Més tard, a un quart de sis, quan ja estem 
aposentats i mirem per la finestra del refugi, veiem que el paisatge ha 
desaparegut sota una espessa cortina de boira, pensem que demà no tindrem 
gaire bon temps. 
 
13 d’agost.- Avui estem molt animats, ja que ha sortit el sol, no hi ha núvols ni 
boira, l’etapa es tota de baixada, i és l’etapa final. Sortim del refugi casi a tres 
quarts de vuit, passem pel pàrking on és obligatori deixar els vehicles, d’aquí al 
refugi pots pujar a peu o amb una tartana de cavalls. El sender baixa fort i en 
alguns punts és força aeri. Quasi a les nou fem cap al Roc del Mosquit (1.790 
metres), separació dels camins a Taurinyà i Mas Malet (casa fronterera).  
 

  
 
Seguim cap a Taurinyà per bosc entre pins i falgueres. A tres quarts de deu 
passem per les cabanes de Llaceres, una agrupació d’espectaculars cabanes 
de pedra seca amb diferents estances que utilitzaven els pastors durant l’època 
de més fred. També són espectaculars les imatges que des de aquesta alçada 



es poden gaudir de la vall amb Taurinyà a baix. El sender, ara força pedregós, 
segueix baixant sense descans pel mig d’un bosc de matolls i falgueres on de 
quan en quan es troba algun castanyer. 
 

  
 
Continuem baixant i creuem el poble de Taurinyà anant a cercar l’antiga canal 
de Bohere que seguirem fins arribar al Santuari de Sant Miquel de Cuixà, allí el 
GR voreja els murs i seguint per sobre d’ell mateix trobem el canal encara en 
servei que ens durà fins Prada de Conflent (Prades), on hi arribem a dos quarts 
de dues. 
 

  
 
Hem tardat 5 hores i 45 minuts en fer els 16,03 quilòmetres de baixada, 
l’ascens pràcticament nul, 86 metres, però cal destacar que hem fet un descens 
de 1.900 metres. 
 

 



 
Prada de Conflent (Prades) no és per si mateixa una vila amb massa interès, 
però la que si és interessant i digna d’una llarga visita, es Vilafranca de 
Conflent, emmurallada i medieval, on s'hi pot arribar amb bus que passa molt 
sovint i que només tarda 15 minuts en arribar-hi. 
 
Si us assembla interessant, us animem a que feu realitat aquest sender per 
vosaltres mateixos cosa que ens agradaria moltissim. 
 
Pel proper 2013 prepararem “La Ruta de l’Ermità”. 
 
Salutacions 
 
Joan Marquès i Maria Alías 


