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EL ROMÀNIC AL MONTSENY

Turó de l’home
Martí Garcia

SEVA

SANT MARTÍ
DEL BRULL

COLLFORMIC

CASTELL
DE MONTCLÚS

30 km
El Montseny és un massís muntanyenc íntimament lligat a la
cultura, al patrimoni i a la història del país. Terra de ramaders i
font de recursos forestals, és un espai amb fisonomia pròpia, on
predominen les masies i els boscos de fulla caduca, amb valls
frondoses i nombrosos cursos fluvials. Terra de frontera entre
les comarques de la Selva, del Vallès i d’Osona, ha esdevingut
també font d’inspiració i esbarjo dels milers de persones que
visiten cada any els seus boscos, valls i turons. Des de Santiago
Rusiñol fins Joan Maragall, passant per intel·lectuals com Amadeu Vives i Josep Pijoan, ha estat protagonista de bona part de
l’obra artística del país, especialment durant la Renaixença.
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SEVA
La nostra ruta comença a la població de
Seva, municipi osonenc situat a les faldilles del massís del Montseny. Deixem
enrere el nostre punt d’inici acomiadant-nos del campanar de l’església de
Santa Maria, una construcció que data
del segle X i que encara avui representa
un dels escenaris del nostre romànic millor conservat fora dels Pirineus. Prenem
la carretera BV-5301, travessem camps
de golf i urbanitzacions d’estiueig per
iniciar de seguida un ràpid ascens vers
el Brull.
SANT MARTÍ DEL BRULL
L’església de Sant Martí del Brull ens
saluda, ufanosa, al peu de la carretera.
Ens aturem en un aparcament annex
per gaudir de les vistes d’aquest vestigi
romànic, testimoni d’un temps en què
la frontera amb el Califat de Còrdova se
situava poc més enllà del Vallès i calia
fortificar el territori de possibles ràtzies
andalusines. Tornem al cotxe per encarar
l’ascens vers el Collformic, seguint el suau
serpentejar que ens ofereix la carretera.
El traçat, ple de corbes sinuoses, és una
delícia pels cinc sentits. L’abundància
de corriols, que van a confluir a la vall
que obre la riera del Pujol possibilita una
vegetació frondosa i abundant a banda
i banda de la carretera et conviden a
gaudir el recorregut, sentint cada revolt
que t’ofereix la carretera, traçant amb
suavitat l’asfalt i fent-lo sentir teu com
si volguessis acaronar-lo amb el volant.

COLLFORMIC
La Carena dels Roures ja s’endevina
a l’horitzó, i el pas per la font de Sant
Jordi -una de les fonts amb la millor
aigua de tot el massís- ens anuncia
que ja estem arribant al Collformic.
El Collformic ha estat, i encara és,
tot un símbol per milers d’excursionistes i ciclistes que el prenen com
punt d’inici, intermedi o d’arribada
de les seves sortides. A peu de carretera trobarem un aparcament on
podem aprofitar per estirar les cames
a aquest indret meravellós, cruïlla del
camí del Pla de la Calma, un dels racons més emblemàtics del massís del
Montseny. Tornem al cotxe per iniciar
un descens per la mateixa carretera
BV-5301, paral·lels a la vall que ha
forjat la riera de Collformic i que ha
generat un dels traçats més macos
de tot el país. La vall, inicialment tancada, s’obre majestuosa iniciant un
lent descens endinsant-se dins dels
dominis del Vallès deixant enrere
els pics del Matagalls i les Agudes,
amb una successió de revolts que
fan les delícies dels conductors més
passionals i una vegetació cada cop
més frondosa i espessa. Arribem a les
proximitats del poble de Montseny, i
aquí el color de la terra també varia, ja
que l’abundància de pissarres i granit
confereixen a la terra d’aquesta zona
un to més gris, que compon un esclat
cromàtic espectacular amb la diversa
gamma de verds que ofereix la flora
autòctona, rica en alzines i castanyers.
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CASTELL DE MONTCLÚS
Continuem el nostre descens per la mateixa carretera, travessant antics masos
reconvertits en restaurants, que ens
conviden a reposar i recuperar forces per
afrontar els darrers quilòmetres de la nostra ruta. Sempre paral·lels al curs del riu
Tordera, arribem fins al poble de Sant Esteve de Palautordera, on posarem el punt
final a la nostra travessa del massís del

Montseny. En baixar del cotxe ens espera
una petita excursió a peu fins al castell del
Montclús, una fortificació defensiva que
data del segle XI i que, ja des dels temps
dels ibers, ha controlat la porta d’accés
a la vall del Tordera i, de retruc, de tot el
Montseny. A l’ombra que ens ofereixen les
runes del castell del Montclús tanquem
aquesta ruta de poc més de trenta quilòmetres al llarg d’un massís ple de màgia,
d’històries i de cultura.
Massís del Montseny
David Borrat

TORNAR A L’ÍNDEX

La Serra de Montsant
Tjerk van der Meulen

REDESCOBRINT EL PRIORAT

ESCALADEI

CORNUDELLA
DE MONTSANT

ALBARCA

ULLDEMOLINS

MARGALEF

VIELLA
BAIXA

VIELLA
ALTA

77 km
Probablement la serra del Montsant, un dels símbols més destacats del Priorat i de les comarques tarragonines, és un dels
tresors més desconeguts de tota Catalunya. La força de la seva
orografia és inqüestionable. Es tracta d’un d’aquells racons incomprensiblement secrets que sorprenen i enamoren als seus
visitants en qualsevol època de l’any, sigui quin sigui el clima que
l’envolta. De fet, el paisatge és canviant en funció de l’estació
de l’any en què el visitem, malgrat que la major part de la flora i
vegetació present a la zona està constituïda per arbres de fulla
perenne. El 2002 el Montsant va ser declarat Parc Natural per
la Generalitat.
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ESCALADEI
Iniciem el nostre recorregut a la cartoixa
d’Escaladei. Escaladei fou un monestir
ubicat al fons d’una vall del vessant
meridional de la serra del Montsant, sota
la protecció i impuls del rei Alfons I el
Cast, que va concedir aquelles terres als
monjos de l’ordre cartoixà per construir
un focus cultural al cor de la Catalunya
Nova, a inicis del segle XIII. Els monjos
cartoixans van ser els que van dotar de
la personalitat pròpia a aquelles terres,
fins al punt de donar nom a tota una comarca (el Priorat, o domini del prior de la
cartoixa) i a l’esdevenir d’aquelles terres,
introduint els primers conreus de la vinya
per l’elaboració de productes vitivinícoles.
Destruïda després de l’amortització de
Mendizábal de l’any 1835, avui la cartoixa
es troba parcialment rehabilitada i esdevé
una visita obligada per conèixer la vida i
la quotidianitat dins una ordre religiosa.
CORNUDELLA DE MONTSANT
Abandonem la cartoixa i agafem la carretera TV-7021. Aquesta carretera és força
revirada però ample, ben senyalitzada i
molt ben asfaltada, pel que circular-hi
és tot un plaer: hom avança entre ametllers, vinyes i boscos de pi blanc sota els
cingles i els conglomerats de la serra del
Montsant. Un lloc pràcticament oníric
on avançar metres suposarà tot un plaer sensorial. Avançant per la carretera,
l’abundància d’esbarzers ens anuncia la
proximitat del poble de La Morera de
Montsant, i el deixem a l’esquerra per
avançar fins a Cornudella de Montsant.

Històricament Cornudella ha destacat pel fet de ser un important centre
productor vitivinícola, i una poderosa
artesania surera associada, mercès a les
sureres que creixen al municipi. Un altre
aspecte que parla de la importància de
la vil·la de Cornudella és el seu celler
cooperatiu modernista, obra de l’arquitecte Cèsar Martinell.
ALBARCA
Agafem la carretera C-242 i avancem fins
la següent parada del trajecte, la petita
població d’Albarca. Albarca conserva
l’encant del passat medieval, gràcies
l’absis romànic de la seva església i el fet
de ser un poble pràcticament deshabitat.
Un racó ple de calma i serenitat rodejat
de boscos de pi blanc i garrigues.
ULLDEMOLINS
Seguint la mateixa C-242 arribem a Ulldemolins, enclavat en una vall que forma la
unió de l’incipient riu Montsant i el riu de
Prades. El poble d’Ulldemolins, encaixonat entre les serres del Montsant i la serra
de la Llena, conserva l’església de Sant
Jaume, un dels millors exemples d’arquitectura renaixentista del sud de Catalunya. Tornem al nostre vehicle i reprenem
la carretera fins arribar al creuament amb
la carretera T-713, avançant pel vessant
septentrional de la serra del Montsant.
Aquesta carretera, estreta i revirada,
avança entre alzines, ametllers i oliveres,
dibuixant un paisatge sec i profundament
mediterrani, paral·lela al riu Montsant,
fins arribar al poble de Margalef.
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MARGALEF
Margalef és un poble muntanyós i ple
de les roques conglomerades que identifiquen la comarca. La seva fisonomia i
les seves característiques geogràfiques
l’han convertida en tot un centre de referència pels amants de l’escalada i els
esports d’aventura. Passejar entre els
seus carrers i contemplar els cingles i
contraforts que ha dibuixat el riu a caprici al llarg de milers d’anys és totalment
recomanable. El curs del riu Montsant
traça el camí de la carretera que ens porta fins la Bisbal de Falset, on la carretera
T -713 canvia de nom i esdevé la carretera
T-702. El paisatge aquí esdevé més verd,
gràcies al propi riu que discorre paral·lel
al traçat asfaltat, l’abundància de boscos
i camps d’ametllers.
VIELLA BAIXA
Aquesta carretera ens porta fins al poble
de Cabacés (també anomenat Cabassers), un poble flanquejat per camps
d’ametllers i oliveres. Deixem Cabacés
a l’esquerra i avancem un parell de

quilòmetres fins arribar al poble de la
Vilella Baixa. La Vilella Baixa, batejada
pel Josep Maria Espinàs com “la Nova
York del Priorat” és un dels pobles amb
més personalitat de tota Catalunya. La
seva orografia , articulat al voltant del
riu Montsant i del riuet d’Escaladei, cosa
que fa que les cases siguin molt més
altes pel cantó de la riba del riu, oferint
una estampa molt característica sota els
cingles de la serra del Montsant. El paisatge del poble està fortament lligat a la
vinya, ja que la viticultura és la principal
font de riquesa del municipi, tot i que la
seva bellesa arquitectònica i paisatgística han fet que els darrers temps el municipi hagi manifestat vocació turística.
VIELLA ALTA
Reprenem el nostre viatge al voltant de la
serra del Montsant per la mateixa carretera T-702, que ens porta en primer terme
fins el poble de la Vilella Alta i després
ens retorna al poble d’Escaladei ,fins on
podem retornar a la cartoixa d’Escaladei,
inici i final del nostre recorregut circular
a la serra de Montsant.

Vilella Baixa
Tjerk van der Meulen
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Parc Eòlic de Rubió
Ferran Vital

ESCAPADA A L’ALTA SEGARRA

LA PUJADA DE
LES MAIOLES

PARC EÒLIC
DE RUBIÓ

RUBIÓ

TORRENT DE
CAN MORERA

27 km
L’Alta Segarra és una comarca natural (no pas administrativa)
a cavall de l’Anoia, el Bages i el Solsonès, al cor del Principat
de Catalunya. Neix a la serra de Rubió, per després iniciar un
descens progressiu cap l’altiplà de la Segarra, on es troba la
vila de Calaf, la capital no-oficial d’aquest territori. La serra de
Rubió marca la frontera entre aquest espai natural i la depressió
del riu Anoia. Una serralada d’altitud considerable (700-800m).
Aquest espai, poblat des de la prehistòria fou un escenari molt
important durant la guerra del Francès (1808-184) ja que servia
de refugi dels guerrillers catalans que s’enfrontaven amb èxit a
les tropes napoleòniques durant la invasió francesa.
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LA PUJADA DE LES MAIOLES
Iniciem el nostre recorregut a l’autovia
A-2. Abandonem l’autovia a la sortida 554
i agafem la carretera BV-1031 en direcció
a Calaf. Val a dir que aquest primer tram
de la nostra ruta és molt conegut pels
aficionats del motor de la zona, ja que
cada any el Moto Club Igualada hi celebra una carrera anomenada Pujada de
les Maioles, un esdeveniment ja clàssic
dins les carreres de muntanya del país. El
primer tram de l’ascens per la carretera
BV-1031 discorre progressivament entre
camps de conreu de secà (bàsicament
cerealístics), alzines i algun pi blanc a
banda i banda de la carretera. Conforme
anem avançat i guanyant alçada (a la
zona del barranc de les Maioles –també escrit com Malloles-) la carretera es
revira amb corbes tancades i algunes
paelles que conviden a gaudir però amb
molta precaució, ja que els angles tancats d’alguns revolts fan que no gaudim
d’una gran visibilitat, i ens obliga a ser
prudents. Així que anem guanyant alçada i enfilant-nos a la serra de Rubió, el
paisatge es torna un pèl més feréstec: hi
abunden els boscos de pi blanc i algun
pi roig que creix sobre la blanca roca
calcària pròpia de la serra de Rubió.
PARC EÒLIC DE RUBIÓ
La carretera ens porta fins a les planes
del Puig, una mena d’altiplà al punt més
elevant de la serra de les Maioles. Aquí
ens trobem amb el parc eòlic de Rubió,
que domina tota la serra amb els cin-

quanta aerogeneradors que es troben
repartits al parc eòlic. Vistos de prop, els
aerogeneradors impressionen, gràcies
als seus 80 metres d’alçada i al so que
produeixen les seves pales movent-se
al ritme del vent. Aquest parc eòlic,
construït l’any 2004, produeix suficient
energia per abastir una ciutat mitjana
del país com ara Igualada. Avancem per
la carretera BV-1037 entre els aerogeneradors gegants, i hom no pot evitar
en buscar referències quixotesques.
Aquesta carretera de sentit únic i vistes
privilegiades ens porta fins al poble de
Rubió.
RUBIÓ
El de Rubió és un poble típicament medieval, articulat al voltant del seu castell, que data de finals del segle X, quan
aquest era un punt calent en la frontera
dels comtats catalans amb el califat de
Còrdova. Avui en dia, Rubió és un petit
poble d’uns dos-cents habitants caracteritzat per una fisonomia particular i molt
accidentada, amb un nucli poblacional
molt petit configurat per les runes del
castell, l’ajuntament i l’església gòtica de
Santa Maria de Rubió. Aparcar el cotxe i
passejar pels estrets i costeruts carrers
de Rubió i els seus murs de pedra té
el premi de transportar-nos a un altre
temps amb l’ajuda de la nostra imaginació. També és imprescindible visitar
l’església de Santa Maria de Rubió i el seu
espectacular retaule gòtic, que tot i ser
anònim, segueix amb la tradició artística
italianitzant del mestre Ferrer i Bassa.

TORNAR A L’ÍNDEX

TORRENT DE CAN MORERA
Abandonem el poble de Rubió i agafem
de nou la carretera BV-1037, que en
aquest punt ja esdevé de dos carrils i
en millor estat general. El descens pel
torrent de Can Morera en retorna a la
zona baixa de la comarca i als camps
de conreu de cereal. Aquesta carretera
deixa enrere la serra de Rubió i desemboca a la C-1412, que ens retorna a
l’autovia a A-2.

Santa Maria de Rubió
Ajuntament de Rubió

Calaf
Diari ARA
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Puigcerdà
Francesc Melcion

DE PUIGCERDÀ A PERPINYÀ

PUIGCERDÀ

LLÍVIA

MONTLLUÍS

SERDINYÀ VILAFRANCA
DE CONFLENT

PRADA

VINÇÀ

PERPINYÀ

100 km
Us proposem una ruta que esborra el tractat dels Pirineus i que
s’endinsa pels encants de la Catalunya Nord. Part del nostre
recorregut serà en paral·lel al del ferrocarril més emblemàtic
de tota Catalunya: el Tren Groc. Aquesta línia enllaça Vilafranca
de Conflent amb la Tor de Querol, i es va fer per apropar l’Alta
Cerdanya a Perpinyà, a través del Coll de la Perxa. Aquest recorregut, de 62 quilòmetres de llarg, és avui un reclam turístic
de primer ordre per redescobrir el país de manera diferent,
gaudint de paisatges espectaculars. Durant la ruta passarem
per la fortalesa de Montlluís, que és un espai declarat patrimoni
de la humanitat de la UNESCO des de 2008.
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PUIGCERDÀ
Comencem la nostra ruta a la Catalunya
de Nord, a Puigcerdà, la capital de la
Cerdanya. La comarca de la Cerdanya
va quedar tallada per la meitat arran del
tractat dels Pirineus de 1659, que segellava la pau entre els estats espanyol i
francès, i que significà la partició dels
territoris catalans a banda i banda de la
frontera imaginària dels Pirineus.
LLÍVIA
Sortim de la capital de la Cerdanya per
la carretera N-154 en direcció a Llívia,
un enclavament de l’administració espanyola dins del territori governat per la
república francesa. Aquest petit i pintoresc municipi de la Baixa Cerdanya pot
presumir de tenir la farmàcia més antiga
d’Europa. La farmàcia Esteve, documentada des de l’any 1594, probablement
ja funcionava des del segle XIV, i va estar en actiu fins l’any 1926. Actualment
l’espai està museïtzat i es pot visitar.
Abandonem els territoris sota jurisdicció espanyola i entrem a la Catalunya
sota sobirania francesa per la carretera
N116, i de seguida arribem a la localitat
de Sallagosa, poble que travessem en
direcció a Montlluís, la localitat més gran
de l’Alta Cerdanya.
MONTLLUÍS
Montlluís (antigament coneguda com
Vilar d’Ovança) va prendre especial
importància després del tractat dels
Pirineus, ja que fou el lloc on l’exèrcit
francès va escollir per emplaçar-hi el

gruix de les seves defenses militars.
Fins i tot el famós Vauban va projectar
i dirigir la construcció de la Ciutadella
de Montlluís, l’any 1679. Inexpugnable
durant gairebé cinc segles, la fortalesa
de Montlluís és un espai patrimoni de la
humanitat de la UNESCO des de 2008 i
avui en dia un espai visitable i museïtzat,
ideal per conèixer les estructures militars constructives del segle XVII i XVIII. A
banda de la Ciutadella, Montlluís també
és coneguda pel seu forn solar, el primer
d’aquest tipus fabricat al planeta, construït l’any 1949 i avui també convertit en
un monument històric protegit.
SERDINYÀ
Abandonem Montlluís i seguim el descens per la carretera N116 en direcció
a la comarca del Conflent, deixant enrere l’Alta Cerdanya en una successió
de corbes i revolts emmarcats en un
paisatge pirinenc espectacular, entre
valls i boscos de pins i avets. Esquivem
els petits pobles de Fontpedròs, de Toès
i Entrevalls, Canavelles i d’Oleta i Èvol,
ja al Conflent. Fer aquest recorregut en
els mesos de tardor i primavera és un
espectacle cromàtic natural de primera
magnitud.
El descens per la N116 ens porta fins
al poble de Serdinyà, on val la pena
aturar-se per visitar l’església de Sant
Cosme i Sant Damià, una petita joia
romànica del segle XI que conserva diverses joies artístiques medievals com
un retaule policromat del segle XV, o la
curiosa estàtua de Santa Magdalena de
marbre pintat, del segle XVI.
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VILAFRANCA DE CONFLENT
La següent aturada del nostre recorregut
ens porta a la localitat de Vilafranca de
Conflent. Aquest poble va conspirar, l’any
1674, per expulsar els francesos i reunificar-se amb els catalans del sud. La seva
importància estratègica impulsà que els
francesos fortifiquessin la ciutat (un altre
cop sota les ordres de Vauban)i que es
construís el Fort Libèria al mont Belloc,
just enfront del poble. A més aquest
fort està comunicat per una escala subterrània de 734 esglaons, en el que es
considera el subterrani més important
d’Europa. Vilafranca de Conflent fou
plaça militar fins l’any 1914, amb l’esclat
de la Primera Guerra Mundial. Avui en dia
les fortificacions són visitables i també es
van declarar Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO l’any 2008. A més, el poble de Vilafranca pertany a l’associació
dels pobles més bonics de França.
PRADA
Deixem Vilafranca i en un curt trajecte
de menys de deu quilòmetres arribem a
Prada, la històrica capital del Conflent.
Prada fou refugi de notables sud-catalans que hi van buscar refugi tot fugint
de les urpes de la dictadura franquista.
El genial músic Pau Casals o el lingüista
Pompeu Fabra van residir-hi, i fins i tot
en el cas del pare de la normativa ortogràfica catalana hom pot visitar-hi la
seva tomba. L’altre element imprescindible de Prada és el campanar romànic
de l’església de Sant Pere, construït al
segle XII. A l’interior de la mateixa església, que data del segle XVII, hom hi pot

trobar el retaule de Josep Sunyer, datat
l’any 1699.
VINÇÀ
Abandonem el nucli de Prada i retornem
a la carretera N116, en direcció a Vinçà.
No podem estar-nos de contemplar la
majestuositat del Canigó, cim emblemàtic del país al sud de la nostra carretera.
Vinçà és un petit poble de la plana del
Conflent caracteritzat pel pantà construït
l’any 1975 i que va cobrir l’antic balneari
de Nossa, que va estar actiu durant bona
part del segle XIX.
PERPINYÀ
Deixem enrere Vinçà i encetem la recta
final del nostre viatge per la N116 fins
arribar a la ciutat de Perpinyà, la capital
de la Catalunya Nord. Perpinyà és un
ciutat industrial i de serveis, amb bones
connexions ferroviàries i aeroportuàries, i
una intensa oferta cultural, gastronòmica
i d’oci. Durant la vostra estada a Perpinyà no podeu estar-vos de visitar l’icònic
Castellet, antiga presó que avui acull el
Museu Català de les Arts, la Llotja de Mar
(el primer tribunal marítim del món) o el
Palau de la Diputació, obra de l’arquitecte
Marc Safont i que esdevingué delegació
de la Generalitat de Catalunya a la capital
nord-catalana (no debades, Perpinyà era
la segona ciutat del país per davant de
Tarragona, Girona, Reus, Mataró, Sabadell
o Terrassa, per exemple). Deixem aquí la
nostra primera incursió -no serà la darreraa la Catalunya Nord, amb un recorregut
de poc més de 100 quilòmetres al cor de
la Cerdanya, el Conflent i el Rosselló.
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Sant Hilari de Sacalm
David Borrat

DESCOBRINT EL SUD
DE LES GUILLERIES

SANT SADURNÍ
D’OSOMORT

SANT HILARI
DE SACALM

OSOR

ANGLÈS

50 km
Una ruta per conèixer les frondoses Guilleries, situades a la
confluència entre les comarques de la Selva i Osona. Fent aquest
recorregut anirem descobrint els indrets del vessant sud del
massís, gaudint d’una ruta que és un plaer sensorial, plenament recomanable en qualsevol estació de l’any, per bé que a la
primavera o a la tardor hom gaudirà d’un espectacle cromàtic
de primer ordre. En aquesta zona predominen les alzines, que
maridades amb alguns pins, impregnen el paisatge de la fisonomia característicament mediterrània. També hi abunden els
manantials d’aigua mineral, així com les plantes embotelladores,
com ara Font Vella o Font d’Or.
TORNAR A L’ÍNDEX

SANT SADURNÍ D’OSOMORT
Iniciem la nostra ruta pel massís de les
Guilleries al petit poble de Sant Sadurní
d’Osomort, a la comarca d’Osona. Val la
pena aturar-se a contemplar l’església
romànica de Sant Sadurní d’Osomort,
edificada l’any 937 i reedificada al segle
XI. El terratrèmol de 1428, amb l’epicentre
al Ripollès, va enderrocar el campanar,
que va haver de ser reconstruït al llarg
de la segona meitat del segle XV. Les
pintures murals romàniques originals
de l’absis (amb un Pantocràtor inclòs)
van ser danyades durant la Guerra Civil,
i actualment ens conserven al Museu
Episcopal de Vic. Abandonem Sant Sadurní d’Osomort i agafem la carretera
BV-5201 en direcció Sant Hilari. La carretera, ben asfaltada i poc transitada –d’un
sol carril- esdevé revirada i penetra dins
els boscos més baixos als peus de les
Guilleries.
SANT HILARI DE SACALM
Pocs quilòmetres més endavant la carretera BV-5201 esdevé la GI-541, cosa que
significa que hem abandonat la comarca
d’Osona (i la província de Barcelona) per
penetrar a La Selva (i per tant, a les comarques gironines). Seguint les indicacions de la carretera, arribem a la vila de
Sant Hilari de Sacalm, un dels indrets de
Catalunya més rics en recursos hídrics
(d’aquí que també se la conegui com “La
Vila de les 100 fonts”). Sant Hilari fou el
bressol del general Josep Moragues, el
general català més important de la Guerra de Successió i símbol de les llibertats
del país. En aquest sentit, Sant Hilari fou

també l’escenari de la darrera victòria
de les tropes catalanes l’any 1714, quan
els sometents de la vila van derrotar
una columna borbònica de 800 soldats
que avançaven en direcció Vic. Avui en
dia Sant Hilari és un nucli poblacional
important, amb una economia dinàmica, que el converteix en un dels focus
industrials i agrícoles més dinàmics de
la comarca. Val la pena visitar l’església
de Sant Hilari (reformada al XIX, però
d’origen romànic) i visitar el Museu de
les Guilleries, per descobrir la flora i la
fauna més rellevant del massís.
OSOR
Ens tornem a endinsar al cor del massís
per la carretera GI-542, una revirada carretera de muntanya de dos carrils que
ens portarà per racons paisatgístics de
primer ordre, al peu de la serra d’Heures
i de la serra gran, sempre avançant per la
vall formada per la riera d’Osor. La natura
esdevé frondosa a banda i banda de la
carretera, degut a la proximitat amb la
riera i l’abundància de torrents i afluents
que convergeixen a la part més baixa
de la vall. Entre boscos de pi, roures,
castanyers i alzines arribem al petit poble d’Osor, al cor de les Guilleries. Osor
és un petit poble amb regust medieval
regat per la riera d’Osor que travessa el
poble i atorga la fisonomia característica
d’aquesta vila. Val la pena destacar el
pont medieval (datat al segle XV), l’església romànica de Santa Maria (datada
al segle XII) i deixar-se portar pels carrers medievals d’Osor, ben conservats
i empedrats, que mantenen intacte tot
el seu encant.
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ANGLÈS
A un parell de quilòmetres d’Osor encara es poden visitar les Mines d’Osor, un
conjunt de cases articulades al voltant
de les mines d’espat fluor, barita, blenda
i galena -avui en runes-, i que van estar
en funcionament fins a l’any 1980. Arribats a aquest punt, podem seguir per la
carretera GI-542 fins arribar a Anglès, ja
fora del massís de les Guilleries.

Massís de les Guilleries
Getty

Pont d’Osor
Viquipèdia
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Olot
Cèlia Atset

SEGUINT LES PASSES
DELS REMENECES

VALLFOGONA
DEL RIPOLLÈS

OLOT

LA FAGEDA
D’EN JORDÀ

VOLCANS DE
CROSCAT I
S.MARGARIDA

SANTA PAU

PORQUERES

ESTANY DE
BANYOLES

50 km
Un recorregut ple d’història i espais naturals entre el Ripollès, la
Garrotxa i el Pla de l’Estany seguint les passes dels remeneces,
un seguit de pagesos adscrits a la terra que estaven sotmesos
als mals usos o abusos dels senyors feudals, establerts sobretot
a la Catalunya Vella, a les comarques de la Garrotxa, La Selva,
el Pla de l’Estany i el Ripollès. Després de dues guerres al segle XV, el rei Ferran el Catòlic va abolir els abusos senyorials
amb la Sentència Arbitral de Guadalupe (1486). En aquesta ruta
gaudirem del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
així com del paratge de l’estany de Banyoles, el més gran del
nostre país.
TORNAR A L’ÍNDEX

VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS
Comencem la nostra ruta al petit poble de
Vallfogona del Ripollès, al vessant nord
de la serra de Milany. Val la pena descobrir a peu el petit nucli històric d’aquest
petit poble del Ripollès i el Campanar del
Pòpul, resta de l’antiga església romànica
del segle XII, o el Castell que presideix la
zona alta del poble. Encetem el recorregut la carretera N-260a i iniciem un curt
descens d’uns vint quilòmetres vers Olot,
la capital de la Garrotxa.
OLOT
La carretera d’un carril per sentit està
ben asfaltada, senyalitzada i es conserva en bon estat, i recorre uns paisatges
naturals de primer ordre. Els volcans de
la Garrinada i Montsacopa ens saluden
des de la llunyania donant-nos la benvinguda a la ciutat garrotxina. Olot és
una important capital catalana plena de
cultura, història, patrimoni i gastronomia, impossible de visitar en poc temps.
Bressol d’artistes i intel·lectuals com
Joaquim i Marià Vayreda, Miquel Blay o
Josep Clarà, entre altres, Olot ha exercit
de far i referent cultural de les comarques
gironines. Amb tot, no es possible visitar
Olot sense passejar pel nucli històric i
visitar l’església de Sant Esteve, edifici
barroc del segle XVIII, la Casa Museu
Can Trincheria, el Museu de la Garrotxa
o l’edifici de l’Hospici, entre altres.
LA FAGEDA D’EN JORDÀ
Abandonem Olot per la carretera GI-524,
i arribem de seguida al Parc Natural de la

Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquest parc
ens ofereix diversos punts interessants a
peu de la carretera, tant populars com la
Fageda d’en Jordà, un dels espais naturals
més impressionants del país, preciós i espectacular en qualsevol estació de l’any
però especialment bucòlic a la tardor.
VOLCANS DE CROSCAT
I SANTA MARGARIDA
Un quilòmetre més endavant, seguint
per la mateixa GI-524 arribem als volcans
Croscat i Santa Margarida, que queden
als dos flancs de la carretera. Val la pena
descobrir a peu l’espectacularitat dels dos
volcans i la bellesa del seu entorn natural.
SANTA PAU
Seguim avançant per la carretera, que
ens porta al poble de Santa Pau. Santa
Pau és un poble amb regust medieval,
amb un nucli antic dominat per un castell
documentat des del segle IX. Al darrer
terç del segle XV Santa Pau i el seu castell es van convertir en un dels escenaris
més rellevants de la guerra dels remences, ja que Francesc de Verntallat, líder
garrotxí dels remences, va establir-hi la
seva seu i va dominar els territoris de
la nostra ruta. Tornem a la carretera GI524 per iniciar un ràpid descens que ens
farà deixar enrere definitivament la zona
volcànica per apropar-nos a les valls que
anuncien els llindars de la Garrotxa.
PORQUERES
Travessem els pobles de Mieres i de Sant
Miquel de Campmajor, ja a la comarca
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del Pla de l’Estany. La carretera és revirada
però segura gràcies a la seva amplada i el
bon estat de l’asfalt. Això la fa especialment divertida i agradable gràcies als paisatges –ja plenament mediterranis- que
travessa. La GI-524, sempre tranquil·la,
agradable i poc transitada, ens porta fins
a Porqueres, on podem visitar l’església
de Santa Maria de Porqueres, construïda
l’any 889 i que és un dels millors exemples d’arquitectura romànica del nostre
país, gràcies a la seva espectacular faça-

na, presidida per la portalada i els arcs,
originals del segle XII, i als seus preciosos
interiors romànics.
ESTANY DE BANYOLES
Porqueres ens anuncia l’arribada a l’estany de Banyoles. A la riba de l’estany
més gran del nostre país posem punt
i final a la nostra ruta de poc més de
55 quilòmetres de paisatges canviants,
història, cultura i naturalesa.

La Fageda d’en Jordà
Cèlia Atset
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Morella
Diari ARA

DE TORTOSA A CANTAVELLA

TORTOSA

MORELLA

L’ANGLESOLA

CANTAVELLA

150 km
Us proposem una ruta de poc més de 150 quilòmetres pel sud de
Catalunya, passant pel País Valencià i per l’Aragó, tot resseguint
les passes del general Ramon Cabrera, conegut amb el sobrenom del Tigre del Maestrat, que va assolir l’alta distinció militar
i el títol de comte de Morella durant la Primera Guerra Carlina
(1833-1840). Aquest destacat líder del moviment carlista va forjar la seva llegenda en aquestes terres tot i que va morir el 1877
a Virgina Water, Anglaterra. Fem un recorregut pels paratges
que van ser testimoni de les seves gestes, com per exemple, la
plaça fortificada de Cantavella o el Castell de Morella.
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TORTOSA
Iniciem la nostra ruta a Tortosa, capital
del Baix Ebre i bressol del general Ramon Cabrera. Porta d’entrada i sortida
del Principat de Catalunya i important
seu episcopal, Tortosa disposa de diversos elements culturals i històrics de
primer ordre, com ara la Catedral de
Santa Maria –magnífic exemplar del
Gòtic tardà– o el Palau Episcopal, que
igual que la Catedral, és del segle XIV.
Però si un edifici sintetitza l’herència
romana i sobretot islàmica de Tortosa
és la fortalesa de la Suda. Actualment
reconvertit en Parador Nacional, val la
pena gaudir de les privilegiades vistes
que ens ofereix aquest castell tortosí.
Abandonem Tortosa per la carretera
TV-3421 fins arribar al poble de la Sénia,
nucli que dóna nom al petit curs fluvial
que delimita la frontera administrativa
entre Catalunya i el País Valencià.
MORELLA
Creuem la línia imaginària per la carretera CV-105, una carretera de gran
bellesa paisatgística que s’endinsa al
Parc Natural de la Tinença de Benifassà.
Conforme ens endinsem dins la Tinença
la carretera empitjora progressivament,
tot i que és perfectament transitable per
qualsevol turisme en bon estat. El paisatge també varia, i la presència d’alzinars i
pins blancs ens anuncia la proximitat de
Morella, capital històrica del Maestrat i
feu carlí on el general Ramon Cabrera
va consolidar la seva hegemonia. I és
que va ser a Morella on Cabrera va forjar
la seva llegenda, en conquerir fins en

dues ocasions una plaça dominada per
un castell considerat poc menys que inexpugnable. Amb aquestes credencials
la vista al castell és més que obligada,
com també ho és passejar pel seu nucli
antic. Avui, Morella és també un important centre gastronòmic, amb una gran
oferta d’embotits i de tòfona autòctona.
L’ANGLESOLA
Deixem enrere Morella per la carretera
CV-125 –en molt bon estat– en direcció
a l’Anglesola, ja al Maestrat aragonès, a
la província de Terol, on encara es parla
català. L’Anglesola havia estat una vila
prou important a l’edat mitjana i un enclavament templer. Val la pena visitar
l’església de la Purificació i l’edifici de
l’Ajuntament (s. XV).
CANTAVELLA
Un breu trajecte de deu minuts per la
carretera A-227 ens porta fins al poble de
Cantavella, originàriament també sota
domini templer i que va passar a ser un
dels altres feus carlins de la comarca del
Maestrat que el general Cabrera va convertir en plaça fortificada. Un dels grans
atractius de Cantavella és la bellesa del
seu nucli històric, molt ben conservat
(val molt la pena visitar la plaça major o
l’església de l’Assumpció), i malgrat que
el vell castell carlí avui es troba en ruïnes,
es pot visitar un museu del carlisme per
aprofundir en l’empremta d’aquest moviment polític i social al Maestrat. També
val la pena descobrir els productes autòctons de la zona, com ara el pernil o
altres embotits i formatges turolencs.

TORNAR A L’ÍNDEX

Pantà de Foix
Getty

ESCAPADA AL PANTÀ
DE FOIX

VILANOVA
I LA GELTRÚ

PANTÀ DE FOIX

CASTELLET
I LA GORNAL

EL VENDRELL

30 km
Una ruta entre les capitals del Garraf i del Baix Penedès, passant
pels voltants del pantà de Foix i el seu ric entorn forestal. El
recorregut que farem ens porta a descobrir alguns dels racons
més bonics i amagats del territori tot travessant un paisatge
canviant però típicament mediterrani, en què hi podem trobar
pins, alzinars, pollancres i freixes. El pantà, que conté les aigües
del riu que porta el seu mateix nom, va ser construït a principis
del segle XX com a resposta a una greu crisi agrària i econòmica
i va contribuir a les vinyes a recuperar-se després de superar
l’impacte de la devastadora plaga de la fil·loxera.
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VILANOVA I LA GELTRÚ
Iniciem el nostre recorregut a Vilanova i la
Geltrú, capital de la comarca del Garraf
i una de les ciutats amb més personalitat
del Principat. És absolutament recomanable deixar-se perdre una estona pels
carrers que envolten la Rambla i la plaça
de la Vila, escenaris únics dels carnavals
vilanovins. També és recomanable tastar
en algun local el xató, una salsa local
elaborada a base d’avellanes, ametlles,
oli i pa, i que marida a la perfecció amb
les amanides i el bacallà.
PANTÀ DE FOIX
Abandonem Vilanova per la carretera BV2115 i en un curt recorregut de poc més
de deu quilòmetres d’ascens arribem al
pantà de Foix. L’ascens per la carretera
(de dos carrils i en molt bon estat) es fa
travessant camps de vinyes, oliveres i
ametllers, que es converteixen en bosc
de pi a mesura que guanyem alçada. Val
la pena indicar que aquesta carretera
és molt popular, i que si l’agafem un dia
festiu, molt probablement ens trobarem
amb ciclistes, motoristes o turismes,
així que caldrà extremar la precaució.
El pantà de Foix ocupa una superfície de
66 hectàrees, i es va construir a inicis del
segle XX per abastir d’aigua als camps
del voltant, molt afectats per la sequera
endèmica típica del clima mediterrani.
Conté les aigües del riu que porta el seu
mateix nom i en el seu moment va contribuir la recuperació de les vinyes després
que aquestes superessin l’impacte de la
devastadora plaga de la fil·loxera.

CASTELLET I LA GORNAL
La carretera BV-2115 discorre paral·lela
al pantà al llarg de cinc quilòmetres, fins
arribar al poble de Castellet, següent
aturada de la ruta. Castellet i la Gornal
és un petit poble de l’Alt Penedès, amb
una població dividida en set nuclis de
poblament diferents. Nosaltres visitem
el nucli format pel Castell de Castellet i
l’església de Sant Pere, una fortificació
documentada ja l’any 977, quan servia
de primera línia defensiva dels comtats
catalans contra el califat de Còrdova. Val
a dir que aquesta fortificació, reconstruïda diversos cops al llarg dels segles XX
i XXI, gaudeix d’una panoràmica fantàstica sobre el pantà de Foix.
EL VENDRELL
Abandonem el nucli de Castellet per la
carretera BV-2116, que ens regala algunes
imatges precioses sobre el Pantà de Foix
i travessem boscos de pi blanc i camps
de conreus en un ràpid trajecte de tan
sols cinc quilòmetres fins arribar al nucli
de La Gornal i enllaçar amb la carretera
N-340, una de les artèries més transitades del país. La N-340 ens porta, en
un trajecte de només nou quilòmetres,
a la vila del Vendrell, la capital del Baix
Penedès. El Vendrell, bressol d’Àngel
Guimerà i de Pau Casals, disposa d’una
variada oferta cultural (si us agrada el
col·leccionisme heu de fer parada obligada al Museu Deu) i gastronòmica, com
a cap d’una comarca dedicada amb cos
i ànima a la viticultura.
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Castell Monestir d’Escornalbou
Tjerk van der Meulen

EL BAIX CAMP DESCONEGUT

MONTBRIÓ
DEL CAMP

CASTELL-MONESTIR
D’ESCORNALBOU

RIUDECANYES

20 km
Us proposem una breu ruta pels racons més inexplorats del Baix
Camp, una de les tres comarques en què es divideix el Camp de
Tarragona. Per motius climatològics és recomanable fer aquest
recorregut als mesos de tardor, primavera o hivern, ja que els
mesos més calorosos d’estiu convindria no realitzar-lo a les hores centrals del dia. Tot fent camí passarem pel balneari termal
de Montbrió, pel pantà artificial de Riudecanyes i pel Castell
d’Escornalbou on podrem gaudir d’unes vistes espectaculars i
fer una passejada a peu. Entre la vegetació que domina a la zona
hi trobem els típics conreus mediterranis: oliveres, ametllers i
avellaners.
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MONTBRIÓ DEL CAMP
Comencem la nostra ruta al poble de
Montbrió del Camp, a pocs quilòmetres
de Reus i de Cambrils, al cor del Baix
Camp. El poble de Montbrió és famós
pel seu balneari termal, molt concorregut durant bona part de l’any.
CASTELL-MONESTIR
D’ESCORNALBOU
Agafem la carretera T-310 en direcció
sud fins arribar a la T-321 (posteriorment
T-343) en direcció a Vilanova d’Escornalbou, en un paisatge agrícola dominat
pels típics conres mediterranis: oliveres,
ametllers i avellaners. Iniciem el nostre
ascens per la serra de l’Argentera per la
carretera T-343 en direcció al Castell-Monestir d’Escornalbou. Aquest tram està
asfaltat però no delimitat per marques
viàries, i per tant convé conduir amb pru-

dència. La mateixa carretera està ben senyalitzada i resulta impossible perdre’ns.
Podem deixar el cotxe a l’aparcament que
hi ha al peu del Castell d’Escornalbou i
accedim a l’espai museïtzat. Val la pena
deixar-se perdre per aquest vell monestir reconvertit en mansió senyorial per
Eduard Toda, i les espectaculars vistes
que té sobre el camp de Tarragona.
RIUDECANYES
Retornem al cotxe per emprendre el viatge per la carretera TP-3211 en direcció a
Riudecanyes, un poble que té una bonica
església d’estil renaixentista dedicada a
Sant Mateu, i un pantà artificial construït
a inicis del segle passat per la riba del
qual val la pena passejar. La carretera
T-313 ens tornarà al poble de Montbrió
completant el nostre curt recorregut de
25 quilòmetres que podem realitzar en
un matí o tarda.

Castell Monestir d’Escornalbou
Tjerk van der Meulen
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Turisme Vall Ferrera

LA VALL FERRERA,
UN TRESOR DEL PIRINEU

SORT

ARAÓS I AINET
DE BESAN

ALINS

NORÍS

ÀREU

67 km
Ens endinsem en un dels espais més bonics i desconeguts del
Pallars Sobirà que destaca pel seu patrimoni natural. La Vall Ferrera és la vall més oriental de les tres grans valls de l’Alt Pallars
i el cor del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Es tracta d’una regió
amb un ric patrimoni cultural, amb pobles rústics plens d’història i carregats d’art romànic. La nostra ruta passa per Araós,
que fa temps va ser un dels centres de producció de ferro més
important del Pirineu català, per Alins, un poble relíquia que
encara conserva amb orgull la marca del seu passat medieval
i pel santuari més elevat dels Països Catalans. Els locals solen
dir que “Catalunya té 1000 anys, però la Vall Ferrera ja hi era”.
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SORT
No és fàcil arribar a la Vall Ferrera des
de les grans capitals del país: cal arribar a Sort i des d’allà recórrer més de
vint-i-cinc quilòmetres per la carretera
L-510 per arribar a Araós, porta d’entrada
d’aquesta vall singular.
ARAÓS I AINET DE BESAN
Araós va ser, fa temps, un dels centres
de producció de ferro més important del
Pirineu català, fins al punt de donar nom
a tota la vall. D’Araós cal veure l’ermita
de Sant Francesc, d’origen visigòtic, tal
com evidencia l’arc de ferradura del seu
portal. Ens endinsem per la Vall Ferrera
i arribem a Ainet de Besan, on cal destacar l’església de Santa Maria, amb el
ferm fet de còdols de riu. Araós i Ainet
no són municipis, sinó que depenen
d’Alins, el poble més gran de la vall, ja a
1.048 metres d’altitud.

ascens fins a l’ermita de Sant Ambrosi de
Tor, a 2.050 metres d’altitud, el santuari
més elevat dels Països Catalans, avui en
runes.
ÀREU
Acabem el nostre trajecte per la Vall
Ferrera tornant a la L-510 en direcció a
Àreu, estació final del nostre viatge, on
destaca l’església de Santa Maria de la
Torre, un dels millors exemples de romànic primitiu del nostre país.

ALINS
Alins mostra orgullosa el seu passat
medieval, amb cases de pedra i espais
importants com l’orgullosa església de
Sant Vicenç, d’origen romànic llombard,
l’ermita de Sant Quirc, als afores del
poble i d’origen visigòtic, o la casa dels
Castellarnau, que va servir de presó fins
ben entrat el segle XVII.
NORÍS
D’Alins podem arribar fins a Norís, l’últim
poble pel qual es pot arribar per carretera asfaltada. Des d’allà podem iniciar un

Alins
Santi Iglesias
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Camprodon
Getty

ELS CAMINS DE
TRANSHUMÀNCIA
DEL RIPOLLÈS

CAMPRODON

TREGURÀ
DE DALT

CAMÍ RURAL DE
FONTLLETERA

RIBES DE
FRESER

40 km
Us proposem una excursió amb vehicles SUV o totcamí per
una ruta de transhumància del Pirineu català. Es tracta d’un
recorregut de gairebé dues hores (no hem de tenir pressa per
fer aquesta ruta, ja que hem de respectar els animals, ciclistes i
excursionistes que abunden a la zona) i que té com a etapa final el
poble de Ribes de Freser. El Ripollès és una comarca configurada
en tres valls: la de Camprodon –on comença la nostra travessa-,
la Ribes i el Baix Ripollès. La majoria dels pobles de la zona són
d’origen medieval i conserven un patrimoni romànic de primer
ordre. Fent trobarem vaques, cavalls, marmotes i guineus que
ens adornaran les vistes espectaculars del paratge.
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CAMPRODON
Comencem la nostra ruta a Camprodon, un dels pobles amb més encant
del Pirineu gironí i que més bé ha sabut
mantenir l’essència i la tradició de l’Edat
Mitjana arreu del país. És gairebé obligat
fer parada per perdre’s una estona pels
seus carrers, gaudir del pont Nou, de
l’església gòtica i barroca de Santa Maria
i del monestir de Sant Pere. També val la
pena visitar les runes de l’antic castell de
Camprodon i el Museu d’Isaac Albéniz,
natural de Camprodon.
TREGURÀ DE DALT
Abandonem Camprodon per la carretera GIV-5264 que avança per la vall
del Ter i passem els nuclis de Llanars
i Vilallonga del Ter. Després trenquem
per la GIV-5265 en un ràpid ascens de
gairebé 500 metres de desnivell positiu
cap als pobles de Tregurà de Baix i Tregurà de Dalt. Ara bé, caldrà anar amb
compte, ja que l’amplada de la carretera
no permet que passin alhora dos cotxes
de certes dimensions. Un cop arribats a
Tregurà de Dalt podem fer una aturada
per gaudir de les vistes que ens ofereix
aquesta atalaia sobre la vall del Ter a més
de 1.425 metres sobre el nivell del mar.
Val la pena visitar la petita església de
Sant Julià de Tregurà, original del segle
X però reformada al segle XVIII.
CAMÍ RURAL DE FONTLLETERA
Des de Tregurà de Dalt mateix abandonem l’asfalt i comencem el camí rural de
Fontlletera, que manté la nomenclatura

GIV-5265 tot i ser un camí forestal que
no està asfaltat. El camí –o carretera rural, que és el seu nom oficial– és de bon
transitar, si bé en alguns espais està una
mica trencat per l’erosió de l’aigua i del
vent. Tot i que seria possible fer la ruta
amb un turisme convencional una mica
preparat, nosaltres recomanem utilitzar
un SUV o totcamí per endinsar-nos en
aquesta carretera rural. El camí o carretera rural ens portarà fins a Ribes de Freser
en un recorregut de 28 quilòmetres per
pistes forestals en bon estat i amb una
altura màxima de més de 2.000 metres.
Per aquest motiu és molt important fer
la ruta els mesos de primavera, estiu i
començaments de tardor, per evitar la
neu i les glaçades.
RIBES DE FRESER
Més enllà del paisatge sobre la vall del
Ter, els cims del Balandrau i del puig Cerverís i el posterior descens a la vall del
Freser, val la pena gaudir dels animals
que pasturen en llibertat per aquesta
zona. Caldrà armar-nos de paciència,
sobretot si veniu d’una gran ciutat: us
podeu trobar que una vaca es posi al
bell mig del camí i no vulgui marxar.
Apagueu el motor i gaudiu de la natura,
que la vaca ja se n’anirà quan ho cregui
convenient. El descens cap a Ribes de
Freser un cop superada la collada de
Pardines és potser el tram on la pista
forestal està més malament, i pot ser
que us veieu obligats a maniobrar per
evitar trams on l’aigua de la pluja ha anat
creant obstacles i trencant la pista. Res
de gaire complicat, però cal que ho tinguem present per evitar ensurts.
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Serralada Transversal
Sergio Domínguez

CREUANT LA SERRALADA
TRANSVERSAL PEL COLL
DE BRECONS

SANT PERE
DE TORELLÓ

SANT ANDREU
DE LA VOLA

ERMITA DE
SANT NAZARI

COLL DE
BRACONS

JOANETES

25 km
Fem una petita escapada a la serralada Transversal, de naturalesa calcària, i al coll de Bracons, abraçant la frontera entre les
comarques d’Osona i la Garrotxa. El lloc escollit per aquesta
ruta és un espai encisador durant qualsevol època de l’any però
que gaudeix d’un esclat cromàtic espectacular durant la tardor
avançada i a les proximitats de Nadal. Al llarg del recorregut
podrem visitar llocs amb molta història, com ara el santuari de
Bellmunt, l’església romànica de sant Andreu, l’ermita gòtica de
Sant Nazari o l’església dedicada a Sant Romà d’estil llombard
que es troba a la Vall d’en Bas. El punt més alt de la serralada
Transversal és el Puigsacalm.
TORNAR A L’ÍNDEX

SANT PERE DE TORELLÓ
Comencem la nostra ruta al nucli osonenc de Sant Pere de Torelló, a la falda
de la serra de Bellmunt. Val la pena visitar el santuari de Bellmunt, al qual es
pot accedir per una pista ben asfaltada
-tot i que una mica estreta- que arriba
fins al cim de la serra, on es troba el
santuari, amb unes vistes privilegiades
sobre la plana osonenca. El santuari originàriament formava part d’un castell,
els segles X i XI, però amb l’allunyament
de les fronteres cap al sud la fortalesa
va esdevenir innecessària i va convertir-se en una església, ja documentada
al segle XIII. L’edifici actual, restaurat en
diverses ocasions, data dels segles XVI
i XVII i allotja una imatge de la Mare de
Déu d’estil gòtic.
SANT ANDREU DE LA VOLA
Sortim del poble de Sant Pere de Torelló
per la carretera BV-5224, que guanya
alçada serpentejant fins a arribar al llogarret de Sant Andreu de la Vola, un petit
nucli de població on val la pena aturar-se
per visitar la petita església romànica
dedicada a sant Andreu.

COLL DE BRACONS
La carretera puja uns quants metres
més fins a arribar al coll de Bracons, on
podem deixar el cotxe i gaudir d’aquest
espai que des dels seus 1.132 metres separa Osona i la Garrotxa, les províncies
de Barcelona i Girona i les conques dels
rius Ter i Fluvià. Des del coll de Bracons
podem iniciar l’ascens a peu fins al cim
del Puigsacalm, amb uns 300 metres de
desnivell positiu i uns 8 quilòmetres de
distància.
JOANETES
Des del coll de Bracons iniciem un descens progressiu fins al poble de Joanetes,
ja a la Garrotxa. La carretera pren el nom
de GIV-5273, i malgrat que és a la zona
obaga de la serralada Transversal l’asfalt
està en molt bon estat. Joanetes és un
petit nucli de població, avui depenent
del municipi de la Vall d’en Bas, conegut
pel pessebre vinent que organitza cada
Nadal i per la seva església romànica,
dedicada a sant Romà, originària del
segle XII i d’estil llombard.
Santuari Bellmunt
Ajuntament Sant Pere Torelló

ERMITA DE SANT NAZARI
Retornem a la carretera BV-5224 per
continuar el nostre ascens cap al coll
de Bracons, i arribarem a la fageda de la
Grevolosa, un espai únic i especial que
dona accés a l’ermita de Sant Nazari -a la
qual hem d’accedir a peu-, d’estil barroc.
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Santa Maria de Cornet
Sergio Domínguez

EL ROMÀNIC
DESCONEGUT DEL BAGES

AVINYÓ

SANTA EUGÈNIA
DE RELAT

CORNET

CASTELL DE
BALSARENY

23 km
Us proposem una petita escapada per la zona més alta del Bages,
on podrem descobrir un petit tresor del romànic català situat
al centre de Catalunya. Comencem la nostra escapada al poble
d’Avinyó, a l’extrem nord-oriental de la comarca. De fet el poble
està situat en una vall prou ample formada per les rieres del
Relat i Gavarresa, a tocar de la comarca del Lluçanès. El Bages
té un territori extens, la major part, de boscos i bosquines tot i
que també hi ha un percentatge força elevat d’àrea conreada.
Fent aquesta ruta passarem per racons inexplorats d’aquesta
regió i tindrem l’oportunitat de visitar monuments històrics poc
coneguts.
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AVINYÓ
Avinyó sempre ha estat un centre agrícola i tèxtil, a més d’un nus de comunicacions important, a cavall del Lluçanès
i el Bages, amb diversos episodis bèl·lics
destacats. Fou un centre de resistència
catalana contra les tropes franco-espanyoles durant el final de la Guerra de Successió (1714) , i un important centre carlí
i escenari d’operacions durant la Guerra
dels Matiners (o Segona Guerra Carlina),
quan el cabdill carlí Rafael Tristany va
derrotar les tropes isabelines al terme.
Després de la victòria, Tristany i els seus
carlins van construir la torre del telègraf
o torre dels Soldats, que presideix tota la
vall des del punt més elevat del municipi,
i que encara avui es pot visitar. Deixem
enrere el nucli d’Avinyó no sense haver
visitat el Pont Vell, d’origen medieval i
que creua la riera de Relat.
SANTA EUGÈNIA DE RELAT
Agafem la carretera B-431 en direcció
Sant Feliu Sasserra fins arribar a l’església
de Santa Eugènia de Relat. Relat era un
antic terme municipal (avui integrat dins
Avinyó) que va arribar a tenir 42 masos,
i ja estava documentat a mitjans del segle X. La parròquia de Santa Eugènia i la
més petita de Sant Marçal de Relat són
d’origen medieval, sota la jurisdicció del
senyor del castell d’Oristà, però de seguida va passar a dependre del Monestir
de Ripoll. L’església de Santa Eugènia,
originària del segle XI, era d’una sola nau
i un imponent campanar de tres pisos
que recorda les funcions defensives
d’aquestes construccions en un territori

aleshores amenaçat per les ràtzies dels
califes de Còrdova. L’església va ser ampliada i reformada en època barroca. Val
la pena fer alguna incursió pels camins
que envolten l’església de Santa Eugènia, dominats per un paisatge cerealístic
esquitxat per boscos de pins i alzines.
Aquests camins es poden fer a peu o en
qualsevol vehicle més o menys preparat,
com ara un SUV o una moto amb aptituds
‘offroad’, sense gaire dificultat.
CORNET
Retornem al nucli d’Avinyó per agafar
la carretera BP-4313 en direcció a Balsareny. Després d’un ràpid ascens arribem a la petita carretera BV-4401 que
ens porta fins a l’antic poble de Cornet,
avui integrat dins el municipi de Sallent.
Cornet, banyat pel riu del mateix nom,
és un petit nucli on destaca l’església
romànica de Santa Maria, de finals del
segle XII, i el seu portal imponent. També es poden veure les restes d’un antic
castell medieval, avui enrunat.
CASTELL DE BALSARENY
Tornem a la carretera BP-4313 per arribar fins a Balsareny, a la conca del riu
Llobregat. Balsareny, documentada des
del segle X, està presidida pel seu gran
castell, enfilat sobre un turó que domina
tot el nord del Bages. El castell de Balsareny, inicialment construït el 951, era
un dels punts forts del repoblament de
la zona, i va patir diverses ampliacions
i millores durant els segles posteriors
que li han atorgat un estil de residència
fortificada característica del gòtic.
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