
 



24è Pessebre del GECT 
 

Enguany hem preparat l’excursió del Pessebre per els dies 18 i 19 de 
desembre. El lloc escollit per a la col·locació és Selma i l’itinerari pensat: 
 

Dissabte dia 18 – A tres quarts de set del matí trobada dels participants al 
portal del Roser davant les muralles de Tarragona i a les set inici de l’excursió, 
seguirem primerament el sender GR-172, camí de l’ermita de Nostra Senyora 
de Loreto – Carretera de Mas Enric – El Catllar – Camí de l’ermita de Sant 
Ramon – Mas de Moragues – Renau – A partir d’aquí continuarem pel sender 
GR-172-1 ( antic sender PR-C-93) – Camí vell de Vilabella – Vilabella – Bràfim 
– Riu Gaià – Vilarrodona – Aiguamurcia – Riera de Rubió – Santes Creus ( 
mitja pensió a l’Hostal Grau). 
 

Diumenge dia 19 - A les set del matí continuem camí seguint un tros del sender 
PR-C-8 fins la cruïlla de Santa Maria de l’Albà – continuem cap a les Pobles – 
Camí del Barranc de Mas d’en Prat – Mas d’en Saperò – Mas de la Portella – 
Selma ( col·locació del Pessebre) – Pla de Manlleu (dinar del Grup al 
Restaurant Can Mata). 
 



NOTÍCIES 

1 

Enguany, excepcionalment, la Secretaria del Grup estarà tancada del 7 de 

desembre de 2004 al 7 de gener de 2005. Això afecta a les llicències 

federatives 2005, que no es podran començar a tramitar més que a partir 

d’aquesta data (7-01-2005). Com que la llicència 2004 cobreix fins el 31 de 

desembre, qui tingui previst efectuar alguna activitat la primera setmana de 

l’any i vulgui estar assegurat/da, que ho comuniqui el més aviat possible a 

Secretaria per tal de trobar alguna solució. 

2 

El Parc Natural de la Serra de Montsant organitza aquesta tardor una 

campanya de descoberta de la zona. Aquesta iniciativa pretén difondre, de 

forma conjunta i amb uns mateixos objectius, els valors culturals, naturals i dels 

llocs emblemàtics de la serra de Montsant. Unes empreses col·laboradores 

faran una sèrie de sortides gratuïtes per fomentar la preservació, conservació i 

respecte de la zona. Incloem les sortides que resten i el telèfon d’informació de 

l’empresa organitzadora: 

Novembre 

13 Les coves de Margalef Rot-Punkt 977819213 

20 Corriols d’Escaladei Pedrenca 690251295 

27 Talaia del Montsant Rot-Punkt 977819213 

Desembre 

5 Clot del Cirer Montsant Natura 977821313 

12 Montsant místic Cat Sud 626684917 

 



Camí dels Bons Homes GR 107 Berga – Montsegur (França) 
 
Dates: 23 de juny a 2 de juliol de 2004 
 
Participants (9): Toni Coll, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Pili Inostroza, Josep 
Mariné, Joan Marquès, Joan Víctor Marquès, Pablo Marquès, Maria Cinta Prats. 
 

Per fi, després d’una acurada 
preparació, el juny passat 
encetàvem l’aventura de resseguir 
els indrets per on els Bons Homes 
van transitar. Actualment aquest 
camí està senyalitzat, catalogat i 
descrit com sender GR-107 a la 
topoguia editada conjuntament per 
la llibreria Altaïr i el Consell 
Regulador del Camí dels Bons 
Homes. 
 
El punt de sortida recomanat és el 
del Santuari de Queralt de Berga. 
El dimecres dia 23 de juny per la 

tarda havíem efectuat el viatge d’aproximació anant primer en ferrocarril fins a 
Barcelona i a continuació en autobús fins a Berga. A l’Alberg de Berga sopem i 
pernoctem confortablement. El dijous 24 esmorzem de matinada i el furgo-taxi 4x4 
d’en Rafel ens atansa fins al Santuari. 
 
Senders que llisquen per frondosos boscos condueixen les nostres primeres passes, 
els raigs carabasses del Sol van engolint la foscor, el llogarret d’Espinalbet i el 
Santuari de la Mare de Déu de Corbera llueixen damunt la massa verda. A 
Casanova de les Garrigues l’entrepà ja és obligat i màgic; després la Vall del riu 
Peguera ens va desvetllant el seus secrets. El sender segueix el traçat de l’antic 
ferrocarril miner, passant inclòs per un túnel de 76 metres. L’abandonat poble de 
Peguera dibuixa les cases com les de suro del pessebre i el coll del Portet ens mena 
cap a un horitzó encatifat entre cingleres. 
 
Caiguda la tarda, després d’una 
estona plujosa arribem a Gósol, 
certament un dia dur tal com 
havíem previst, fem la fotografia 
de grup vora la plaça del Segador, 
més tard el merescut àpat a 
l’Hostal Triuet i per fi el descans a 
Cal Fusté. 
 
El divendres 25 ben esmorzats i a 
una hora pròpia de diumenge, a 
dos quarts de deu, deixem 
l’acollidor Gósol amb la seva font 
de la dona dels pans i el seu 



castell i ens encaminem cap el Collell, el coll de les Bassotes, coll de Torn, coll de 
Bauma i coll de la Bena on dinem i ens sadollem amb les fresques aigües de la seva 
fonteta.  
 
Cobert per la boira darrera les nostres passes, havíem deixat el Pedraforca sense 
poder albirar-lo. Després de dinar continuem per l’humit i frondós caminoi cap al puig 
de la Baga i l’ermita de Sant Martí, baixem fins a creuar el riu Bastareny, cruïlla amb 
el PR-125 que discorre pels Empedrats i el refugi Sant Jordi, ens remullem a la font 
Nostra i a les set de la tarda arribem a la plaça porxada medieval de Bagà, servada 
en tot moment pel noble Galcerà de Pinós. Sopem profusament a l’hostal Pineda i 
pernoctem en un íntim piset que ens lloga el senyor Martí. 
 

El dissabte 26 es presenta net i 
clar, esmorzem a l’hostal la 
Pineda i ens dirigim cap el massís 
del Moixeró tot seguint per la 
carretera a coll de Pal uns quatre 
quilòmetres. Deixem l’asfalt, 
passem vora el típic llogarret de 
Greixa i a l’ombra de moixeres i 
fagedes superem el coll d’Escriu i 
fem cap al refugi de Sant Jordi, 
que és ple a vessar, refresquem i 
a les dues del migdia ja hem 
superat el coll de Pendís. Una 
plàcida baixada ens menarà cap 
el refugi dels Cortals de l’Ingla. 

Una mica de dinar i continuem baixant pel Barranc de l’Ingla, descansem a l’àrea de 
la fonteta homònima i continuem endinsant-nos a la Cerdanya, els prats verds i grocs 
resplendeixen sota el rutilant sol de tarda. 
 
Transitem a frec de l’ermiteta romànica de Sant Serní i més endavant creuem el 
pulcríssim nucli de Santa Maria de Talló i a dos quarts de vuit del vespre arribem a 
Bellver de la Cerdanya. La fonda Bianya, una de les més antigues del Pirineu ens 
acull i ens transporta al passat. 
 
El diumenge 27, ja es presenta a 
priori com el dia més llarg, per fer 
desnivell i per caminar; a les set 
del matí ja estem creuant el riu 
Segre i flanguejant pels camins de 
les seves ribes, és molt divertit, de 
bon matí, omplir-se de fang fins 
els genolls! Aviat comença la 
pujada, Prullans, Ardòvol, Pont del 
Vilar. Darrera queden les Serres 
del Moixeró i del Cadí. Gaudim de 
l’espectacle que el riu Llosa 
efectua al precipitar-se barranc 
avall i a poc a poc anem guanyant 



alçada, passem vora una gran masia anomenada Cal Jan de la Llosa i ja superats el 
dos mil metres trobem la cabana de pedra seca dels Esparvers. L’últim esforç i 
superem la Portella Blanca d’Andorra, que amb els seus 2.519 m. esdevé el sostre 
del Camí dels Bons Homes i alhora la monjoia d’unió d’Andorra, França i Catalunya. 
 
Nou quilòmetres de baixada per la vall de Campcardós, amb ginestes, nerets i 
estany inclòs. Al capdavall creuem el riu Querol, la via del ferrocarril de Foix a la 
Tour de Carol i arribem a la gîte d’étape “La Pastorale” de Porta, antiga masia 
reformada i adaptada per al turisme rural. 
 

Dilluns dia 28 continuem el camí 
cap el Nord seguint de prop el 
curs del riu Querol i ascendint al 
coll de Pimorent, cap a l’Est 
deixem el sender que condueix al 
gran estany de Lanous, situat als 
peus del formidable massís del 
Pic Carlit. Passem per prats i 
zones de saleres, nombrosos 
ramats de vaques i cavalls seguen 
minuciosament la gespa. Creuem 
vessants colorides per 
l’escandalós groc de la ginesta. La 
flor de lis senyoreja dins de 
l’exuberant vegetació mentre el 

camí davalla serpentejant fins el nucli de l’Ospitalet, a partir d’aquest poblet el camí 
discorre pel fons de la vall. 
 
Anem per la riba Oest del riu Ariège i les seves aigües ens acompanyen quan 
entrem a Merens les Vals, passem el pont de pedra i ens endinsem per la riba Est 
fins al capdamunt del poble. La confortable gîte d’étape “Le Soula” ens acull 
càlidament i la seva mestressa Madame Faber, a més de ser una agradable 
amfitriona és una exquisida cuinera, és a dir, és una llar en la que es percep que un 
dia o altre hi tornaràs. 
 
Durant el vespre i tota la nit la 
boira ploranera ens assetja. Pel 
matí continua aquesta sensació 
màgica-irreal, prop de la gîte 
d’étape l’església romànica de 
Vives contribueix a augmentar 
aquest sentit fantàstic del 
paisatge. Seguim un corriol que 
s’estreny i els camals del 
pantalons cada cop estan més 
molls, de la vegetació d’herbei 
passem a travessar un bosc de 
grans coníferes; els matolls de 
neret s’alternen amb les fulles 
humides de les prímules. El 



sender a estones es fa esborradís i l’orientació difícil, fins quan la boira s’esvaeix i en 
el mig d’una clariana albirem el pal indicador del coll de Jos que ens retorna la 
tranquil·litat. 
 
A mesura que el dia avança el cel es deslliura del jou boirós, la baixada és llarga 
però ara tots els detalls del paisatge són vistens, els puntets vermells de les 
maduixeres ens desperten del somni i la recol·lecció és inevitable. Altre cop anem 
vora el riu, som a les planes entre Orlu i Orgeis, a l’altre vora pasturen els negres 
cavalls de Merens, raça autòctona de poni noble, conegut popularment com a 
“príncep negre de l’Ariège”. Creuem el riu pel pont d’Orgeis, saltem una nova serra 
per l’indret anomenat la Portella, baixem fins a creuar el riu Lauza, afluent de l’Ariège 
i fem cap al poble d’Ascou però no hi entrem, ens desviem a la dreta per la carretera, 
mitja hora llarga d’asfalt i arribem a la antiga Forge d’Ascou, actualment reconvertida 
en gîte d’étape, és el lloc idoni per acollir-nos.  
 

El dimecres dia 30 iniciem la 
caminada quan els primers rajos 
de sol penetren entre els arbres 
il·luminant de plata les aigües de 
l’estany de Goulours. Retornem a 
Ascou per la mateixa carretera 
d’ahir però avui no se’ns fa gens 
feixuga. Pugem pels costeruts 
carrerons d’Ascou i continuem 
camí sota ombrívoles fagedes, 
deixem enrere Sorjat i assolim el 
pla de la Garda passant pel coll 
d’Ijou.  
 
Continuem una bona estona per 

sobre dels 1600m., el dia es supernítid i l’esguard és quasi infinit, planegem pel coll 
de Peira Blanca, el Serrat de l’Apallador, el coll dels Canons i el coll de Balagués on 
la molsa flonja ens brinda uns joiosos moments per a l’àpat i el descans. 
 
Després baixem cap el pobles de Montelhó i Pradas, són les hores de calor més 
intens, i les seves fonts ens revitalitzen. A partir d’ara el camí s’obre pas entre 
conreus de farratges i la nostre petita comitiva s’esmuny entre espigues i tiges. A les 
cinc de la tarda ja entrem pel carrer principal de Comus i fem cap a les antigues 
escoles avui en dia reutilitzades com a refugi-gîte d’étape, l’Anna i la Brigite cuiden 
aquesta llar d’una manera tan exquisida que ens transmeten la seva pau i alegria. 
 
El primer de juliol ens llevem molt aviat per arribar a Montsegur abans del migdia, el 
temps es presenta una mica nuvolós i boirós, ens aproximem a les gorges de la Frau 
i comencem a baixar amb les primeres llums, passem pel punt més pregon quasi a 
les palpentes i el cel continua gris. 
 
El sender entra al llogarret de Pelail i continua pel llit del torrent de Rivels, més tard 
s’enfila per un bosc espès i humit. Creuem el pont del riu Lasset i ja notem la 
proximitat del nostre objectiu. A les dotze del migdia entrem al poble de Montsegur, 
segellem els carnets de ruta a la oficina de Turisme, dinem a la zona de pique-nique 



i pugem cap el Prat dels Cremats i cap el Castell. Després retornem al poble visitem 
el museu i a les quatre de la tarda el microbús dels cars Barbe ens condueix a Foix. 
Ens hostatgem a l’alberg Leo Lagrange i per la nit ho celebrem. 
 

 
 
El divendres dia 2 retornem cap a casa mitjançant les combinacions dels ferrocarrils: 
Foix - La Tour du Carol – Barcelona – Tarragona. 
 
Pili Inostroza i Toni Coll 
 
 
 

El meu “Camí dels Bons Homes” 
 
La veritat és que em pensava que seria una caminada bastant pesada i cansada 
però la meva empenta a anar-hi va ser el estar bastants dies fora de la ciutat sense 
compromisos ni presses, el poder passar uns dies amb la magnífica gent que conec i 
poder dir, com pocs de la meva edat, que he anat de Catalunya a França amb 
aquestes dues cames que m’han posat. 
 

La conclusió va ser preciosa..., m’ho vaig passar de conya!, va ser una travessia 
molt entretinguda on les coses van passar bastant depressa, vaig aprendre quatre 
paraules en francès i vaig tocar neu i tot! ... Potser s’hauria de repetir quelcom 
similar... 

Txupi 



Caminant de La Selva del Camp a Núria 

A partir del segon o tercer dia, una de les sensacions més gratificants que 
tenim els amants de les caminades és la d’estar completament desconnectats 
del món; sembla que la ment es para, no pensa. Llavors és quan, millor que 
mai, podem escoltar els sentiments més íntims i regirar el quarto fosc del nostre 
inconscient més amagat. És el moment de retrobar-nos i parlar amb nosaltres 
mateixos, de reflexionar, de sentir. Aquesta sensació és tan intensa, però 
alhora tan íntima, que intentar descriure-la es fa difícil. Només es pot compartir 
des de la vivència. 
 
En un eufòric moment d’aquests, mentre gaudia de les emocions que els 
sentits em despertaven, i envaït pel desig de noves i inesgotables experiències, 
Núria va ser una llum, una esperança, un motiu, una excusa: “de casa a Núria 
caminant”. I és que Núria és natura, és paisatge, és bellesa, és història, és 
tradició, és Pàtria. 
 
Un cop d’ull al mapa de senders em permet observar, de seguida, la ruta més 
directa: de La Selva del Camp a Montserrat pel PRC-1 i el GR-7-2; de 
Montserrat a Ripoll pel GR-4 i el GR-1; de Ribes de Freser a Núria ja conec el 
camí; només resta pendent el tram de Ripoll a Ribes. 
 
Llavors em ve a la memòria la notícia, vista ja fa un temps, d’un grup - Amics 
de Núria - que fan el camí de Montserrat a Núria a peu... És el moment 
d’internet. 
 
Efectivament: a la http://www.amicsdelcamidenuria.com hi trobo informació, la 
Credencial, l’adreça del correu, etc. M’hi poso en contacte i, amb una atenció i 
rapidesa extraordinàries, rebo la descripció del tram de Ripoll a Ribes. Gràcies 
amics! 
 
El Camí ja és a punt. 
 
El 22 de setembre, a trenc d’alba, surto de casa amb la motxilla a l’esquena 
camí de Montserrat. Les tres primeres etapes són les clàssiques: La Selva – 
Santes Creus, Santes Creus – Sant Pere Sacarrera (Mediona), Sant Pere 
Sacarrera – Montserrat. 
 
El dia 25 de Montserrat a Navarcles pel GR-4, excepte de Sant Vicenç de 
Castellet a El Pont de Vilomara, que, per tal d’escurçar una mica la jornada, 
vaig per la carretera (és secundària i, a més, és dissabte: no hi ha trànsit).  
 
Són dignes d’admirar el castell de Castellet i el pont de Vilomara. De Vilomara 
a Navarcles el paisatge és encisador. El camí passa per Can Roviralta, les 
Tines, Sant Benet de Bages i el pont vell de Navarcles. 
 
Dia 26, de Navarcles a Avinyó. A Cabrianes el Camí dels Amics de Núria 
segueix la variant GR-4-3 fins a Sallent, i continua cap a Balsareny, Navàs, 
Puig Reig, Gironella i Berga. Jo segueixo el GR-4. La serra del Montcogul, Sant 
Martí de Serraïma i la serra de la Pineda, un extens altiplà amb domini sobre la 

http://www.amicsdelcamidenuria.com/


vall d’Avinyo, a l’Est, i la del Llobregat, a l’Oest. En arribar al Collet de la 
Portella, deixo el GR per anar a Avinyó. Són 4 km que demà hauré de tornar a 
caminar en sentit contrari. 
 
Dia 27. Al Collet de la Portella reprenc el GR-4. Cornet, Sant Miquel de 
Terradelles, Sant Jordi de Lloberes, Sant Pau de Pinós,... petites esglésies 
romàniques d’antigues parròquies que ens parlen dels nostres orígens, de la 
nostra història, de la Catalunya Vella. A Sant Pau de Pinós un descans per 
gaudir contemplant Berga -al peu de la serra de Queralt- i la característica 
silueta del santuari de la Mare de Déu de la Quar (aquí tot són Sants i Mares de 
Déu). Els records del Camí dels Bons Homes són tan recents i intensos...! 
Deixo el GR per anar-me’n a Prats de Lluçanès. Per avui ja n’hi ha prou. 
 
Dia 28. El Lluçanès. No és una comarca, però és una comarca; així ho sent i ho 
vol la seva gent. Lluçà és un petit llogaret amb molt poca gent però amb molta 
història. S’originà en l’antic castell de Lluçà (del que només en queden runes) i 
l’església de Santa Maria, convertida en monestir. Aquí enllaço amb el GR-1, 
que segueixo -per Santa Eulàlia de Puig-oriol, Sant Cristòfol de Borrassers i el 
Graell- fins Alpens.  
 
Dia 29 Només sortir del poble d’Alpens s’entra a la comarca del ripollès. El GR 
s’enfila cap el Puig Cornador (1.228 m). En arrbar al Coll Tallat, segueix en 
direcció Est cap al Santuari de Santa Margarida de Vinyoles (encisador!), 
Portabella i Sant Martí de Vinyoles. Aquest tram, de no més de 6 km, és 
fantàstic. Continua pel Roquer, Vallespirans i l’ermita del Remei, fins arribar a 
Ripoll. 
 
Dia 30 Avui els 15 km de Ripoll a Ribes es converteixen en més de 30. No hi ha 
més alternativa a la carretera que el camí indicat pels companys Amics del 
Camí de Núria que passa per Campdevanol, Sant Julià de Saltor (1.400 m) i 
Bruguera. 
 
Dia 1 Surto de Ribes a primera hora. Els primers quilòmetres per carretera, fins 
arribar a l’indicador del Camí de la Costa que puja a Queralbs. D’aquí a Núria... 
Sense comentaris. Ës un camí que s’ha de fer. Quan arribo a Núria no puc 
evitar recordar aquelles acampades dels anys 70-80, els campaments d’iglús, 
el Puigmal, el Segre... Però també aquell abandó lamentable que, gràcies a 
Déu, s’ha superat. Núria torna a ser natura, paisatge, bellesa, història, tradició, 
Pàtria. 
 
Han sigut 10 dies de “descansada vida, lluny del soroll mundà”. Una 
experiència aconsellable per dur a terme tant sol com amb bona companyia. 

Ramon Bosch 
 



Travessa dels tresmils de Sierra Nevada (Andalusia) 

Cims aconseguits (13): Cerro Pelao 3.182 m 
 Picón de Jerez 3.080 m 
 Los Cervatillos 3.113 m 
 Puntal de Juntilles 3.140 m 
 Puntal de Cuartos  3.152 m 
 Atalaya 3.130 m 
 Puntal de Vacares  3.143 m 
 Mulhacén 3.480 m 
 Veleta 3.396 m 
 Cartujo 3.150 m 
 Bolanos 3.111 m 
 Tajo Alto 3.004 m 
 Cerro del Caballo 3.011 m 
  

Data: 6 a 10 de setembre de 2004 

Participants (8): Esther Bru, Joan Gassol, Verònica Gilabert, Encarna Hidalgo, 
Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Joan Sentís. Invitat: Tolo 
 

El parc natural de Sierra 
Nevada, està situat entre 
Almería i Granada, amb una 
extensió de 86.200 ha, on es 
troba l’estació d’esquí més 
meridional i les carreteres 
més altes d’ Europa. La 
travessa que fem passa pels 
cims més alts del massís i el 
més alt de la Península 
Ibèrica: el Mulhacén de 3480 
m. La integral dels 3000 surt 
de Jerez del Marquesado 
fins a Nigüeldas i l’ hem fet 
en 4 etapes, la majoria a una 

alçada de 3000 m, sempre acompanyats de fort vent. 
 
Les dificultats més importants són els desnivells que s’han de superar i 
l’absència de refugis guardats fa que tinguis que carregar tot el material i 
menjar pels 4 dies. El dia 5 de setembre de 2004, sortim de Reus en direcció a 
Jerez del Marquesado, a 1230 m d’altitud, típic poble andalús on passem la 
primera nit i que es troba als peus del Picón de Jerez, cim de 3080 m.  
 



El dia 6 comencem la 
travessia i ens acostem al 
refugi del Postero Alto, a 
1880 m i d’aquí comencem 
la pujada cap el coll de 
Trevelez per las Lomas d’en 
Medio carregats amb 
motxilles de més de 15 kg de 
pes. Aviat trobem la Pedra 
dels Lladres, el vent 
comença a bufar. Després 
de menjar aconseguim el 
primer tresmil, el Cerro 
Pelao, seguidament fem el 
Picón de Jerez , Los 
Cervatillos i el Puntal de Juntilles. Baixem a les Lagunes de Juntilles on 
acampem i passem la nit, freda, a 8 ºC. 
 

El dia 7 hem d’anar de nou 
cap a la cresta, a fer el 
Puntal de Cuartos de 3152 
m. El vent és fort, caminem 
poc a poc per l’ampla carena 
i superem l´Atalaya, 3130m, 
per anar a la Laguna de 
Vacares on ascendim al 
bonic cim del Puntal de 
Vacares, de 3143 m. La vista 
que tenim de l` Alcazaba i El 
Mulhacén es fantàstica. 
Baixem cap a la lagunas de 
Goteron, aquí ja es pot 
trobar algun sender. Anem a 

acampar a las Siete Lagunas, just al costat de la llacuna d`Hondura. 
 
Aquest és un dels paratges 
més bonics del recorregut. 
Després de fer la 
potabilització de l’aigua i de 
sopar, descansem, ja que 
demà hem de fer el cim més 
alt de l`integral de Sierra 
Nevada. Ens aixequem aviat, 
hem de superar els 580 m de 
desnivell que ens queden 
per arribar el cim emblemàtic 
de la travessa. Després de 
més de dues hores de dura 
pujada per la tartera, 
culminem el Mulhacén, de 



3.480 m, el pic més alt de tota la península ibèrica. 
 

El fort vent que bufa no ens 
deixa admirar la vista que 
n’hi ha. Davallem cap al 
refugi de Caldera, en molt 
bon estat, al costat del llac 
del mateix nom i per una 
llarga pista fem cap al refugi 
de Carihuela on deixem les 
motxilles mentre ascendim al 
pic Veleta, de 3.396 m, on 
també arriba un telecadira i 
una pista asfaltada. Ens 
queda anar cap el refugi 
d´Elorrieta semi-derruït, on 
veiem els ramats de cabres 

munteses. Baixem cap a les lagunes de Lanjarón on acampem. 
 
Passem aquesta nit atents 
que el vent no se’ns emporti 
les nostres tendes. L’ultima 
etapa va ser la més 
tranquil·la. Fem el pic 
Cartujo, de 3150 m, el 
Bolanos, de 3111m, el Tajo 
Alto, de 3004 m i per la lloma 
superem al darrer cim de la 
integral, el Cerro del Caballo, 
de 3.011m, on hi ha una 
bonica vista de la ciutat de 
Granada. Davallem per la 
tartera i per una pista cap al 
cortijo d´Echevarria on tenim 
els cotxes, a prop del poble de Nigüelas.  
 
Ja de tornada a Jerez del Marquesado ho celebrem amb un sopar andalús i 
gaudim de les festes amb aquesta gent tan oberta i amable. 
 
Josep Mariné 



Els circuits entre refugis 

Un cop passat l’estiu, i degut a la quantitat i qualitat de les sortides que hem fet 

pel Pirineu, Prepirineu, i Sierra Nevada, Camí dels Bons Homes, Carros de 

Foc, Cavalls del Vent, Ports de Beseit, Pica d’estats, Veleta, Mulhacén, etc., 

parlar de qualsevol d’ells pot semblar de babaus, per això crec millor fer un 

resum, al temps de donar la meva opinió, una opinió molt personal si es vol, 

d’aquests “Circuits entre Refugis”. 

En primer lloc, dir que el primer d’aquests circuits es va fer ó crear cap allà l’any 

1987, ¿Que creieu què era més nou?, doncs no, ho sento. Si bé, com moltes 

de les coses del nostre país, se’n varen assabentar abans a l’estranger que a 

casa nostra, doncs sembla ésser que el primer dels circuits coneguts 

popularment va ser “Carros de Foc”. Un circuit pel Pirineu, d’uns 70 quilòmetres 

i que uneix 8 refugis, superant els 9000 metres de desnivell acumulat, amb 

unes magnifiques panoràmiques dels llacs, estanys i boscos del Parc Nacional 

de Sant Maurici i Aigüestortes. Va fer autèntic furor a Amèrica. Clar que els 

americans ho envaeixen tot, com en són tants...  

No va ésser fins ara fa dos anys, al 2003, que es va donar a conèixer el segon 

dels circuits, podríem dir si fem cas a la seva popularitat, “Els Cavalls del Vent”. 

Ideat al prepirineu, fa el tomb a tot el Parc Natural del Cadí Moixeró, la 

distància a recórrer en aquest cas és de 97 quilòmetres, amb 10.000 de 

desnivell acumulat. En aquest cas, res de llacs. Però el contrast dels paisatges, 

i les panoràmiques a banda i banda del Cadí-Moixeró son d’allò més macos, 

clar que per refrescar-se tant sols ens queda el Torrent dels Empedrats, un lloc 

encisador una mica abans d’arribar al Refugi de St Jordi, i el Riu Bastareny, un 

cop hem passat el poble de Gréixer. 

En quant als 9 refugis, la meva impressió es que estan una mica per damunt 

dels dels “Carros”, si bé algunn d’ells encara té moltes mancances. Però la 

quantitat de gent que hi pernocta és menor, els menjadors i dormitoris son més 

espaiosos i el tracte és més humà. 

Abans he dit “el segon per popularitat”, perquè quan es fan aquests circuits 

reps notícies de coses que desconeixes, és a dir, hi ha un intercanvi d’idees i 

coneixences, i així ens hem assabentat de dos circuits fins aleshores 

desconeguts, però que es veu que ja duien força temps practicant-se 

popularment: El Comadevaca i el dels Tres Refugis 

Darrerament, i de casualitat, hem captat la notícia de que se’n està preparant 

un de nou que s’inaugurarà el proper estiu (2005), és “La Porta del Cel”. Però 

“qui no corre, vola”, i molts estan al dia del que es fa i que es farà; ja he tingut 

contactes amb gent que aquest estiu ja l’ha fet. No sense problemes i 

marrades, i duent un GPS, doncs el circuit encara no està marcat amb pintura. 



El circuit, d’uns 70 quilòmetres, recorrerà 4 refugis i passarà pel cim més alt de 

Catalunya. Els refugis seran Certascan, Braus, Pinet i Vall-Ferrera. I el 

desnivell acumulat serà de 10.000 metres. Des de aquestes línies ja us dic ara, 

que aquest serà un dels circuits que proposaré fer l’any que bé, a veure si ens 

hi apuntem tots i així fem el grup mes nombrós de tots els que han trepitjat el 

Pirineu. 

Particularment, crec que l’èxit aconseguit per aquests recorreguts és pot 

comparar amb l’èxit obtingut per les “Vies Ferrades”; són articles nous que 

donen més possibilitats a un tipus de gent a la qual la muntanya els hi feia molt 

de respecte. En el cas dels circuits, afavorint l’anada a la muntanya a quasi 

tothom i amb grup, no tenint que patir les conseqüències ni passar per una 

preparació tan exhaustiva com la necessària per fer el cim com a meta final, 

poguent, al mateix temps, descansar al final de cada jornada amb més o menys 

comoditat. En el cas de les Vies Ferrades, apropen a personal que no ha fet 

mai l’escalada en roca a aquest món, ja que es pot fer sense massa preparació 

física i tècnica prèvia, al mateix temps que es té la sensació d’un grau de 

seguretat molt elevat, ¿o no?. 

Joan Marquès 
 



Travessa Carros de Foc 
 
Dates: 23 al 28 de juliol de 2004 
Participants (3): Toni Coll, Josep Fàbregas, Joan Marquès.  
 
 

El Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Llac de Sant 
Maurici, ocupa una zona que 
pertany a tres comarques 
pirinenques molt conegudes: 
El Pallars, l’Alta Ribagorça i 
la Vall d’Aran. Aquests 
paratges sempre han tingut 
un significat especial per a la 
majoria dels excursionistes, 
ja de ben jovenets molts de 
nosaltres somiàvem en 
recorre les seves ufanoses 
valls esquitxades d’estanys i 
ascendir als seus aspres 

cims. 
 
La possibilitat de recorre el Parc de refugi en refugi ja l’albiràvem a principis 
dels anys setanta, però per una o altre raó no acabava de congriar l’idea. En el 
decurs dels anys hem anat realitzant diverses excursions i ascensions que poc 
a poc ens han permès de 
conèixer i apreciar la bellesa 
d’aquest paisatge i la seva 
singularitat. Sembla ser que 
a finals dels anys vuitanta 
alguns dels guardes dels 
refugis del Parc van decidir 
fer una travessa que lligués 
les tres comarques en una 
sola jornada i possiblement 
influenciats per la pel·lícula 
homònima batejaren el 
recorregut amb el nom de 
Carros de Foc. 
 
En els darrers anys la febre 
competitiva també ha arribat a infiltrar-se dins les activitats excursionistes; 
contínuament s’estan creant i fomentant marxes, competicions, copes, curses, 
etc., i de retruc això ha permès adequar més els refugis i els seus serveis. Amb 
una sola trucada o amb un correu per internet és possible efectuar la reserva 
simultània en tots els refugis per tal de realitzar la “Carros de Foc” en el sentit i 
la velocitat que cadascú vulgui. Cercant la part positiva d’aquest 
desenvolupament nosaltres podem gaudir d’aquestes comoditats i adaptar-les 



a la nostra idiosincràsia no competitiva i orientades cap els nostres seculars 
objectius no solament esportius sinó a l’ensems espirituals, estètics i culturals. 
 

Juntament amb els amics 
Josep Fàbregas i Joan 
Marquès vàrem adaptar la 
“Carros de Foc” al nostre 
sistema i comoditat per tal de 
recórrer els nou refugis 
guardats que actualment hi 
han en el Parc tot cercant els 
indrets més bells. El període 
escollit per realitzar 
l’experiència fou en els dies 
23 al 28 de juliol de l’estiu 
passat i l’itinerari seguit el 
que a continuació descrivim: 
 

El divendres dia 23 efectuem l’aproximació a Espot. A dos quarts de vuit del 
vespre arribem al refugi Ernest Mallafré (1.885m.) i a les deu de la nit ja havíem 
sopat i descansàvem a la llitera. 
 
El dissabte dia 24 iniciem la 
travessa seguin el sender 
que va ascendint pel vall de 
Monestero. Anem primer en 
direcció Sud i després S.E. 
Guanyem la collada 
(2.710m.) i ens atansem fins 
el cim de Monestero 
(2.878m.); la visió aèria ens 
dona una panoràmica del 
recorregut i del Peguera, la 
cota més alta d’aquestes 
muntanyes. Més tard 
retornem a la collada i 
continuem davallant fins el 
refugi Josep Maria Blanc (2.350m.), que emergeix entre els estanys Negre, 
Trullo i Tort de Peguera. 
 
El diumenge dia 25 refem un tros de sender del dia anterior, deixem a 
l’esquerra l’estany del Cap de Port i pugem fins el coll de Saburó (2.790m.), 
flanquegem per l’esquerra l’estany de Saburó i al cap d’una estona els de Mar i 
Colomina per la dreta; aquests estanys veritablement s’assemblen a mars de 
color blau intens. Aprofitem l’estada al refugi Colomina (2.395m.) per esmorzar i 
a tres quarts d’onze continuem camí. Primerament baixem una mica cap a 
l’Oest per entrar en la vall dels Estanys Tort, Mariolo i Cubieso; després poc a 
poc anem ascendint fins la colladeta de Dellui (2.570m.). Novament inflexionem 
i a baixar s’ha dit; en un descans vora l’estany de Dellui aprofitem per banyar-
nos i rentar la roba, per evitar l’excés de pes preferim portar la roba justa i anar 



rentant, després penjada a la motxilla s’asseca molt ràpidament. Entrem en la 
vall principal d’Aigües Tortes i a dos quarts de sis arribem al refugi d’Estany 
Llong (2.000m.). 
 

Dilluns dia 26: baixem cap a 
l’Oest fins el prat 
d’Aiguadassi (1.920m) per tal 
d’enfilar l’inici de la vall de 
Contraix, prenem direcció 
N.O. i passem a frec de 
l’estany de Contraix, la 
pujada és llarga i sostinguda 
fins el coll de Contraix 
(2.745m), però ens ho 
prenem en calma i en unes 
quatre hores som al coll. 
Després quatre hores més 
de relaxada baixada, fent 
estada a l’estany de Colieto, 

i finalitzem el dia al refugi Ventosa i Calvell (2.220m.) situat vora l’estany Negre. 
 
Dimarts dia 27, iniciem la caminada aviadet i anem cap els estanys de 
Travessani, Clot i de Monges. Superem el collet de Güellcrestada (2.475m.), 
baixem cap a la Vall d’Aran, passem a frec dels estanys de Cap del Port i de 
Restanca, esmorzem al refugi de la Restanca (2.010) i altre cop tornem a pujar 
al collet de Güellcrestada. El dia es preciós, passem vora el Montardo d’Aran, 
com el veiem molt prop nostre decidim pujar-hi (2.833m.). Al ser un cim aïllat 
ens dona una visió amplia i detallada tan de la Vall d’Aran com del sector 
septentrional del Parc. Després d’aquest vol tornem a baixar, primer cap el port 
de Caldes (2.550m.) i posteriorment cap el Circ i refugi de Colomers (2.130m.). 
 
Dimecres dia 28, deixem el 
refugi i avancem cap a l’Est 
per l’estret pas que hi ha 
sobre la presa de l’estany 
Major, continuem per un 
sender un xic esborradís que 
puja al coll Sendrosa-
Pigader (2.450m.). A partir 
del coll baixem cap el Circ i 
refugi de Saboredo 
(2.310m.). Posteriorment 
tenim que ascendir el Port de 
Ratera d’Espot (2.550m.) i a 
partir d’aquí anar baixant cap 
el refugi d’Amitges (2.380m.), 
Estanys de Ratera, Cascada i estany de Sant Maurici. Com punt final anem fins 
el refugi Ernest Mallafré per tal de tancar el cercle i cloure el recorregut. 
 
Toni Coll 



Travessa Cavalls del Vent. Parc Natural Cadí – Moixeró 

El dilluns dia 2 d’agost pugem per Bagà (Berguedà) al refugi Rebost, a 1.640 
metres, al vessant sud de la serra de Moixeró, on sopem i dormim 
còmodament. El dimarts dia 3, de bon matí, iniciem la llarga pujada fins el 
refugi Niu de l’Àliga, situat al cim de la Tossa d’Alp, a 2.510 metres. El camí, 
marcat amb rodones taronja, puja entre els bonics boscos berguedans. A 
migdia el cel es tapa i, com que comença a tronar i llampegar, renunciem a 
pujar al cim de les Penyes Altes i fem una variant pel coll Marginós. Al coll de 
Moixeró iniciem la dreta baixada fins el refugi forestal del Serrat de les 
Esposes, a 1.511 metres. Passem la nit mentre la tempesta descarrega amb 
força i plou a bots i barrals. 
 

El dimecres dia 4 al matí 
passem pel refugi Cortals de 
l’Ingla i pugem de nou a la 
carena de la serra fins el coll 
de Vimboca. Seguim el GR 
105 cap a l’oest. Però el cel 
es tapa aviat i la boira ens 
embolcalla. Poc després del 
pas del Bou, ja de baixada, 
es desferma una forta 
tempesta d’aigua i calamarsa 
que ens deixa ben xops. Per 
sort, el refugi Prat d’Aguiló 
està molt ben acondicionat i 
podem eixugar la roba a 

l’estufa. El dijous dia 5 toca pujar de nou a la carena de la serra de Cadí fins el 
pas del Gosolans. Una llarga pista ens porta al refugi Lluís Estasen sota la cara 
nord del Pedraforca. Una forta baixada entre bosc ens deixa a la casa-refugi 
Gresolet, on sopem i dormim molt bé.  
 
El divendres dia 6 una bonica fageda ens acompanya la pujada fins el coll de la 
Bauma. A partir del coll de la Bena iniciem una llarga baixada fins l’ermita de 
Sant Martí del Puig. Més endavant travessem el riu Bastareny. Segueix una 
llarga pujada entre els tolls dels Empedrats, on ens podem banyar a plaer. A 
mitja tarda arribem al refugi Sant Jordi on sopem i dormim. Com que no hi ha 
wc, els voltants del refugi estan contaminats.  
 
El dissabte, el sender passa pel coll d’Escriu, sempre entre boscos, baixa 
passant pel poble de Gréixer i continua amb la darrera pujada de 600 m fins el 
refugi Rebost on s’acaba la nostra travessa a migdia. Hem xalat durant 5 dies 
per la varietat de paisatges d’uns indrets que no coneixíem. Una llàstima la 
millorable organització i l’estat lamentable d’algun refugi. 
 
Lluís Díaz 
 



CALENDARI QUADRIMESTRAL D’ACTIVITATS 

Data   Activitat       Organitza 

Novembre 2004 
  
 19/21  Montserrat – Tarragona     GECT  

Desembre 2004 
 
11  Marcar PRC159      GECT  
12  Marcar GR7       GECT 
18/ 19 24è Pessebre a Selma (Alt Camp)   GECT 

Gener 2005 
 
28/30  Integral a la Serra de Montsant    GECT 

Març 2005 
 
4/6  Caminada als Ports     GECT 

Abril 2005 
 
8/10  Integral a la serra de Montsià    GECT 
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