
La ruta de l’ermità (5.065 m… de desnivell acumulat) (Berguedà - 
Cerdanya - Ripollès) 
  
Dates: entre el 5 i el 10 d’agost de 2013 
  
Participants : Maria Alías Santamaría i Joan Marquès Griñó. 
 
Aquest tipus de recorreguts circulars compten amb una gran quantitat d’informació que circula per 
internet i per això no donarem cap dada que la pugueu trobar mitjançant un ordinador, però si que 
us explicarem tot allò que no està als llibres, com dèiem anys enrera. 
 
Els refugis: 
  
Refugi d’Erols, dins del Parc Natural del Cadí–Moixeró, al peu de la Serra del Coll Roig i enfront 
d’un prat de herba, són tres antics i grans masos rodejats per arbres on un compleix la funció de 
cuina - menjador, l’altre és destinat a dormitoris i el darrer és la llar del guarda (Màrius) i la seva 
família. Aquest cop havien acabat d’inaugurar la piscina, una mica rústica però molt agradable. 
 
Xalet - Refugi de Coll de Pal (Diputació de Barcelona), en teoria és guardat, a la pràctica és tancat 
i barrat, obren quan els hi sembla, i això que és a tocar del GR 4. 
 
Refugi del Niu de l’Àliga, qui no el coneix?, per ell passen la “Cavalls del Vent”, el GR 150.1, a 
prop te l’estació d’esquí de Coll de Pal i és a tocar de la Tossa d’Alp (2.537 m). Sort que no s’hi 
pot arribar amb cotxe... si no tens permís. No cal dir-vos l’acumulació de personal que s’hi troba.  
 
L’Alberg la Closa, a Castellar de n’Hug, molt agradable, és la central de reserves de la ruta. Les 
instal·lacions són perfectes, el tracte immillorable i la cuina excel·lent. Si hi aneu, no deixeu de 
provar la cervesa Pedraforca, la fan a Gósol i no la trobareu enlloc més. 
 
Càmping Molí de Serradell, es passa la nit en habitacions a l’antic edifici reformat i ben equipat 
del Molí, tot i així, què pots esperar en un càmping en ple estiu?, i a més, no disposa de 
supermercat com era d’esperar, clar amb Gombrèn a 3 quilòmetres i Campdevànol a 5. I els que 
anem a peu què, eh?. 
 
Refugi Coll de Merolla, a peu de la carretera que va al Coll de Tosses. Succeeix una cosa 
semblant  al del Coll de Pal. A la central de reserves ens van aconsellar no passar-hi i ens varen 
indicar una drecera per on ens estalviaríem un parell de quilòmetres. Ideal. 
 
Refugi Ardericó, antiga masia que pel que vam veure sembla que encara està en reformes (no 
vàrem poder entrar perquè tot i tenint la reserva feta i pagada, el guarda ni hi era i el refugi estava 
tancat i barrat, i sense cobertura telefònica) un consell: notifiqueu prèviament la vostra anada uns 
dies abans si no es voleu trobar-vos amb un marró com el que ens vam trobar nosaltres. 
 
Un consell, si per qualsevol circumstància heu de fer nit a la Pobla de Lillet i és voleu sentir reis 
per un dia, preveieu l’allotjament al Hostal del Castell. La nit de dues persones, 80 euros, però 
quins 80 euros més ben emprats si feu ús de tots els serveis!. Ah, hi ha cuina i menjador lliures 
per si voleu preparar-vos vosaltres la manduca i així estalviar-vos de fer gasto al bar o al 
restaurant. 
 
I ara, la Ruta!: 
 
 
 
 



1a jornada.  
Sortim del refugi d’Erols, dia clar i fresc, som a 1.300 metres d’alçada, seguim el GR4 per 

una pista fent giragonses tot pujant per enmig dels pinars. Al coll Roig ens deix el GR que va 
directe al coll de Pal, una sageta ens diu que es troba a 1h 30 m, nosaltres tardarem més ja que 
passarem per Gavarrós. Aviat deixem a la nostra dreta un grup de cases anomenat La Pardinella i 
bona estona més tard i per senders amb no poca dificultat per la manca de marcatge, fem cap als 
abandonats edificis de Sant Genís de Gavarrós lloc on es perd totalment el sender i hem de fer 
camp a través una curta pujada per recuperar la ruta. 
 

  
      Les cases de Gabarrós amb el Pedraforc al fons                      Camp a través a Sant Genís de Gavarrós 

 
Sense més entrebancs i tot pujant passem per davant de la Casa Freda i ja al voltant dels 

1.900 metres retrobem el GR 4 just a tocar del xalet - refugi de Coll de Pal, tancat i barrat, ni aigua 
rajava de les aixetes situades a l’exterior, cosa força greu per a nosaltres perquè la calor de la 
jornada ens estava deixant secs. Deixem el xalet i seguim una estona una pista planera i 
pedregosa.  
 

  
.             Xalet –refugi de coll de Pal vora el GR 4                    Refugi del Niu de l’Aliga a prop de la Tossa d’Alp 

 

A partir d’aquí van desapareixent els arbres i poc a poc el paisatge es torna més ampli, un 
pal de senyals ens assabenta de que el GR4 s’ajunta amb el GR150, el camí finalment 
desapareix del tot i fan la seva aparició les vaques, passem pel mig d’elles, seguim el torrent sec i 
després d’una dura pujada arribem al Coll de Pal  (2.070m) on de nou unes marques ens diuen 
que hem de creuar la carretera i seguir costa amunt en direcció nord-oest. Després d’un parell de 
sifons per sender força pedregós i tot seguint les marques del GR 150.1 fem cap al refugi de 
l’Àliga a 2.520 metres d’alçada mentre la boira s’anava menjant lentament el paisatge. 
 
Hem fet 15,35 quilòmetres i 1.476 metres de desnivell amb 7 hores i 27 minuts. 

 



2a jornada. 
  Avui és un dia llarg, per això ens aixequem el més aviat possible. El dia no és gens clar i 
sembla que vulgui ploure.  Sortim del refugi tot desfent el camí que vàrem fer el dia anterior fins 
arribar al coll de Pal. Fa un vent massa fred per ser a l’agost, jo no duc cap samarreta de màniga 
llarga ni tampoc el polar i el trobo a faltar, per sort duc un paravents i me’l poso. 

 

  
             Ramat d’isards a prop del coll de Pal                             Coll de Pal amb el Puigllançada damunt seu 

 
Pel camí ensopeguem amb un parell de grans ramats d’isards, més de cinquanta en vàrem 

poder comptar. Ara remuntem casi camp a través, ja que no és veu cap camí fressat, el vessant 
oest del cim del Puigllançada, on hi arribem just al començar a caure una curta calamarsada 
mentre el vent es fa fort. Seguim per una ampla pista fins fer cap a les instal·lacions del 
remuntador i d’allí i durant força estona seguirem paral·lels als pals de la tanca fins deixar-los per 
anar a fer cap baix a la carretera i d’allí al coll de la Creueta. Durant uns 8 quilòmetres la ruta està 
plena de turons i sifons, és semblant a una muntanya russa gegantina amb l’agreujant de molt 
poques marques i poc visibles, això va fer que la tensió fos molt elevada, així que vàrem optar per 
tallar una mica de camí i al arribar al collat de les Fontetes de Castellar, aprofitant la senyalització 
allí instal·lada, ens vam dirigir cap a Castellar de n’Hug estalviant-nos la dura pujada a la Pedra 
Picada. 
 

  
                           Les planes del Ginebrar                            Sender del coll de les Fontetes a Castellar de n’Hug 
 

Van fer acte de presencia els primers pins que ens van ajudar ja que la baixada a la pista 
va ser una mica dura, però la vam fer amb molt de gust ja que estàvem força cansats tan física 
com psíquicament de la monotonia i duresa d’aquest tram de la ruta. Sort que La Closa va ser per 
nosaltres un bon lloc de descans. Poc abans d’arribar-hi i anant per la carretera d’entrada al 
poble, se’ns va ajuntar el GR 3.  
 
Ens hem fet 25,48 quilòmetres i 1.104 metres de desnivell amb 8 hores i 55 minuts. 
 



  
                                       Coll Roig                                                             Castellar de n’Hug 

   
3a jornada. 
  Sortim de l’alberg tot seguint el GR 3 en direcció a Gombrèn, un parell de quilòmetres més 
tard fem cap a la font i a l’ermita de Sant Joan de Cornudell (1479 m) situada dalt d’un turonet des 
d’on gaudim d’una amplia panoràmica de la vall amb el majestuós Pedraforca al fons. 
 
 

  
                   Ermita de Sant Joan de Cornudell                                                 Font de Can Torra 

 
Que la vall és rica en aigua ho tornem a comprovar al arribar a la masia de can Torra, on parem 
en una abundosa font d’aigua fresca vora una bassa sota l’ombra d’una petita cova.  
 

  
                                   Masia de Can Torra                                                      Les Viles Grosses 

 
Una llarga, ombrívola i herbada pista ens condueix al Collet de Maians (1.465 m) on una 

nova i pedregosa, i a trams cimentada pista, ho fa passant per les antigues masies de les Viles 
Grosses i les Viles Xiques fins al frondós racó del torrent de Sant Hou on hi ha el refugi lliure de 
les Planelles en un estat lamentable a causa d’un petit incendi a l’interior. 



 

  
               Refugi lliure de les Planelles                                    Sender encinglerat del Malpàs 

 
A partir d’aquí i fins el Santuari de Sant Pere i l’ermita de la Mare de Déu de Montgrony 

casi a tocar un de l’altre el camí rep el nom de Malpàs per l’estreta franja a la cinglera per on 
transcorre. És en aquest lloc on el GR 3 està mancat de senyalització i s’ha d’anar amb cura de 
no fer marrades, encara que sortir-se’n és prou evident.  

 

  
               Sant Pere de Montgrony                                              Ruta de la Transhumància  
 
La resta del camí, que ens recorda les muntanyes de Prades està ben senyalitzat com a 

Ruta de la Transhumància. Una altra llarga pista vorejada de pinars i rosers bords ens duen a la 
collada de Grats (1.348 m) on seguim per un sender força malmès per enmig d’un bosc de faig i 
fem cap al Pla de Pruners amb magnífiques vistes de tota la vall, és en aquest lloc on deixem el 
GR 3 i seguim per pista pedregosa una llarga baixada fins el petit llogaret de Pruners, d’allí i 
planejant fem cap a creuar la carretera GI-401 just davant del trencall cap el Molí de Serradell. 
 

  
                    Collada de Grats                                       Bosc de faig a prop del Pla de Pruners 

  



Avui han sigut 22,85 quilòmetres i 587 metres de desnivell amb 8 hores i 18 minuts. 
 
4a jornada. 

 Els primers 500 metres “chungos”, per una carretera amb trànsit ràpid i voral escàs. 
Després, una agradable pista paral·lela a la vall del Merdàs deixant Gombrèn a l’altra riba, 
creuem a gual un parell de cops el riu i fem cap al petit llogaret anomenat Cortal de Dalt on 
passem a tocar l’ermita de la Mare de Déu de Lorda.  
 

  
                    Que volen aquests?                                                         Gombrèn 

 
  Seguim el riu i seguint els consells dels guies del alberg de la Closa per tal d’estalviar-nos 
la forta pujada al refugi del Coll de Merolla, a peu de carretera i casi sempre tancat; al arribar a la 
següent bifurcació la seguim cap a l’esquerra tot deixant la ruta i anant per la riba del rec de 
Vilalta. 
 

  
                    Masies de la Palomera                                           Cingles de les Baumes 
 
La pista fa pujada i poc a poc fem cap a l’ermita de Santa Magdalena, enrunada però en 

restauració. Seguim la pista i un corriol a mà dreta ens estalvia un llarg retomb pel serrat de la 
Bassa.  
 

  
               Sender PR-C 51 a S. Jaume                      Sant Jaume de Frontanyà des del GR 241 



Per fi arribem al coll de l’Arç (1.127 m) on trobem un pal de senyalització, cal seguir l’ampla 
pista de l’esquerra que planeja i ens ofereix diferents imatges del Pedraforca, deixem les altes 
masies de Palomera i fem cap al coll (1.178 m), s’acaba la pista i per un bonic i aeri sender al peu 
del cingle de les Baumes baixem pel Grau del Boixader al rec dels Ganxos amb racons idíl·lics i 
tolls d’aigua clara que conviden al bany.  
 

  
             Coll de la Creu Melosa                                                    Fageda a la serra del Catllaràs 

 
El sender puja fins la Creu d’en Soler (1.313) on trobem una nova pista que ens durà al coll 

de la Bataiola (1197 m) creuant-nos amb una altra d’asfaltada que seguim en franca baixada cap 
a l’esquerra fins el collet de Sant Jaume (1.156 m). Un pal de senyalització ens indica que hem de 
seguir el camí ral cap a Sant Jaume de Frontanyà. El sender, senyalitzat com a PR-C 51 
transcorre pel mig d’un pinar amb força ombra que ens dóna un respir per la forta calor del dia.  

 
Sant Jaume de Frontanyà (1.070 m) es un poble amb quatre cases i una gran església, des 

d’on podem veure el santuari d’Oms. Sense dificultat trobem el GR 241 i el seguim durant una 
bona estona per sender i més tard per pista pedregosa. Creuem el poblet de Frontanyà (1.226 m), 
seguim el GR que tant va per sender com per pista o per camps; creuant pinars, fagedes i prats 
on sovintegen els pals indicadors. El del coll de la Creu Melosa (1.345 m) ens assabenta de que 
hem entrat al EIN de la Serra del Catllaràs, poc després podem albirar al costat dret per damunt 
dels pins la imatge del Serrat Gran amb la Tossa d’Alp i el Puigllançada com a cims culminants. 
 

  
                    Serrat Gran al fons                                                              Coll d’Ardericó 
 
Arribem al Pla Fondo de Dalt (1.471 m) on casi sempre i trobarem vaques i vedells 

pasturant-t’hi. Deixem el GR per seguir la pista cap a la dreta en direcció a la Pobla (per Ardericó) 
marcada amb ratlles de color groc com correspon dins d’un EIN, al poc passem pel coll de 
l’Ardericó (1.502 m). Una suau i pedregosa baixada ens condueix al proper encreuament on 
trobem un nou pal que no fa cap nomenament del refugi, i això que es troba força a prop. Refugi i 



zona d’acampada d’Ardericó (1.326 m), no hi ha cobertura telefònica, es tracta d’una antiga masia 
de tres pisos amb no massa bon aspecte (exterior) i un cobert en reconstrucció.  
 

  
Refugi d’Ardericó i la roca Forcada de 1.539 m                                   La Pobla de Lillet 
 
Sortosament no hi era el guarda i no vàrem poder fer-hi nit, així que ja sent les sis de la 

tarda vam decidir arribar-nos a la Pobla a poc menys de 6 quilòmetres de distància. Tot seguint la 
pista arribem al collet Fred (1.458 m) i al poc trobem el Xalet de Catllaràs (1.320 m). Sense 
descans continuem pel PR-C 52 i per tal de fer el camí una mica més curt no passem ni pel 
Castell de Lillet ni pel Monestir de Sant Miquel de Lillet sinó que fem una ràpida baixada des de 
Terra Negra (1.200 m). Cal dir que el corriol que baixa per la Collada Cerdana i la Costa de l’Agoit 
és molt accidentat i esgotador. Per fi arribem a La Pobla de Lillet (850 m).  
 

Degut al problema amb el refugi el tram s’ha allargat fins els 33,6 quilòmetres i hem fet 
1.450 metres de desnivell , tardant 12 hores i 46 minuts. 
 
5a jornada. 

Ahir ens vàrem cansar força, així que com que avui el tram serà curt, hem aprofitat fins el 
darrer minut per gaudir de les excel·lències de la fonda amb spa inclòs. Un cop recuperats iniciem 
el camí cap el refugi d’Erols, lloc on vam començar la ruta i on tenim el vehicle. 

 
Sortim pel nord de la població, just creuant la via del tren del Ciment, seguim un bonic i estret 
sender que voreja els horts, passem per la font de Can Branca i de seguida deixem aquest sender 
per seguir-ne un a la dreta que tot pujant passa a tocar la tàpia dels jardins Artigues, un cop 
elevats i mentre sentim la remor de l'aigua del torrent de la Molina albirem entre les copes dels 
pins la fàbrica de ciment avui museu així com un tram de la via de tren.  
 

  
                     Font de Can Branca                                     Clot del Moro i antiga fàbrica de ciment 

 



El sender es ombrívol i ben senyalitzat. Es tracta del GR 4. Un pal senyalitzador ens 
informa de que som dins el Parc Natural del Cadí - Moixeró i que hem de deixar el camí principal 
que fa cap al Clot del Moro, on hi ha una casa de colònies, i que hem de seguir el camí de 
l’esquerra en direcció al coll de Pal. Poc després saltem a l’ampla pista que puja fins la Pardinella 
de Gavarrós.  

 
El sol és al punt més alt i per tal d’evitar-lo anem arrecerant-nos a les poques ombres que 

ens ofereixen els arbres més alts. Els quatre quilòmetres que manquen fins el refugi se’ns fan 
eterns, les passes angoixoses i la suor ens cau per l’esquena, poc a poc anem identificant la 
teulada entre els pins.  
 

  
             Pal senyalitzador del GR 4                                          Darrer revolt vers el refugi d’Erols 

 
En el darrer revolt els ànims creixen i sembla que ens surtin ales als peus, les darreres 

passes, els quatre graons fets amb travesses de via, i per fi la fresca de la gran sala menjador del 
refugi d’Erols (1300 m). Quin goig!. 
 

Tram curt, només 5,45 quilòmetres i 448 metres de desnivell amb 2 hores i 14 minuts, per a 
riure!. 
 

 
                              El tren del ciment de la Pobla de Lillet. 11 d’agost de 2013 


