
El Paraigua, 2015 – 2016 
 

Sortida al Solsonès els dies 20 i 21 de febrer de 2016 
 
Desplaçaments: cotxes particulars i llançadores 
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 17€ 
Hostalatge: Pensió Cal Agustí   
Carretera de St Llorenç de Morunys a Organya km 19 
(Cambrils dels pirineus) www.calagusti.net  
Tel. 973489027 // 630 832083 roser@calagusti.net 
 
Preu: 52 € pensió completa. Inclou Visita guiada al Salí de Cambrils el dissabte després de 
l’excursió. 
38 € mitja pensió; només dinar de diumenge: 14,- €uros 
Portar: dinar de motxilla pel dissabte, cantimplora, crema pel sol, gorra, bastons i equipament 
per si plou i pel fred i també tot allò que us sembli imprescindible per fer nit. 

 

Dissabte 20 de febrerde 2016 – LES ENCANTADES 
Mirador del Serra-seca (Odèn) Pla de les Guàrdies – Torrent Mal – Les 
Encantades - Caseta del Salze 
 
Horaris dissabte: 
09:45 h. Aparcament. Punt de trobada descrit més avall. Havent esmorzat 
Per esmorzar hi ha varis llocs per escollir, entre ells: 
Bar Restaurant el Trabucaire de Solsona (just abans de creuar el pont de Solsona a la dreta) 

Pensió Cal Agustí: passats 3 km de l’aparcament de sortida 
10, 00h. Comença la caminada 
 
ITINERARI AMB COTXE FINS  A L’INICI DE L’EXCURSIÓ 
Des de Barcelona C-58 fins a Terrassa, i aquí es pot continuar per la mateixa fins a Manresa-
Solsona i agafar la C-55 direcció Solsona.  
Després de passar Solsona, Carretera Bassella-Andorra C-26 a uns 2,5 km desviament a la 
dreta: Cirera, Montpol, Cambrils LV-4011, continuarem sempre aquesta carretera uns 33 km. 
direcció Cambrils (més o menys a mig camí trobem pel Pont del Clop) i fins a arribar a 
l’aparcament del Mirador del Serra-seca. Preparació de la llançadora a la Caseta del Salze. 
 

Itinerari de l’excursió: 
Punt de sortida des de l’APARCAMENT del Mirador del Serra-seca (Odèn-Solsonès) 

El Serra-seca (1.234 m.): 42° 7′ 2.352″ N, 1° 22′ 45.56″ E 

 
Caminem uns 200 metres per la mateixa carretera seguint el GR, i agafem un caminet a 
l'esquerra que puja el Turó dels Mals Aires, fins arribar al Pla de les Guàrdies, una gran zona 
oberta de pastures sobre el barranc del Torrent Mal. 
Fem un gir sobtat i ens encarem cap al sud per una pista que baixa fort a l'esquerra, sota les 
parets de conglomerat.  
Mica en mica ens adrecem cap al fons del Torrent, just al seu peu trobem la font de Torrent 
Mal, seguint el camí veiem davant nostre les Encantades, amb agulles i puntes arrodonides i de 
formes peculiars.  
El camí comença a baixar fort encaixonant-se entre les parets i agulles de conglomerat que ens 
baixa cap al fons d'un torrent i a una pista amb bones vistes cap a les roques Montserratines, 

http://www.calagusti.net/
mailto:roser@calagusti.net
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Serra_de_Serra_Seca_%28Od%C3%A8n%29&language=ca&params=42_7_2.352_N_1_22_45.56_E_region:ES-CT_type:mountain&title=Serra-seca


fins arribar a la Caseta del Salze on trobarem els cotxes llançadora que ens tornaran a 
l’aparcament. 

 
Desnivell: 495 m Recorregut: 12,17 Kms. Temps estimat: 6 hores sense comptar les aturades 
Farem llançadores des de El Salze per tornar al Mirador de Serra-seca. (ens estalviarem uns ¾ 
d’hora de pujada). 
 
DESPLAÇAMENT  AMB COTXE CAP A LA PENSIÓ: 
Des de l’aparcament ens dirigim per la carretera L-4011 fins a arribar a la Pensió Ca l’Agustí de 
Cambrils dels Pirineus. Distància aprox. 3 km. 
 

Etapa nº 2–Diumenge, 21 de febrer de 2016 
El Cogulló del Turp (1620m) 
 
Horaris diumenge: 
8:15 h. Pensió Cal Agustí Esmorzar 
9:00 h. Sortida i desplaçament amb cotxes 1,50 km. des de la pensió passant per Llinars (petit 
nucli de cases agrupades pertanyent al poble de Cambrils), arribant a una trifurcació Coma 
Badal, aparquem i s’inicia la caminada. 

 
Itinerari de l'excursió: 
Des de Coma Badal passem la rasa del Malpàs, tot continuant cap al coll Femia de Dalt, pujant 
per la carena cap al cim del Pedró (1448 m) es divisen les Encantades, la mola de Sant 
Honorat, el pantà de Rialp... 
Continuant per una pista que s’endinsa en el bosc cap el Pla de la Llacuna, aquest vial volta el 
tossal de la Pinyassa i ens portarà fins a la font. Continuem per entre boscs fins el Coll de la 
Travessa des d’on es divisa la silueta piramidal del Cogulló del Turp, continuem ascendint fins al 
Coll de la Coma.  
El tram final del Cogulló del Turp té una dreta pujada amb algunes ziga-zagues, però val la 
pena veure les àmplies vistes dels Pirineus, El Cadí, El Port del Compte, Coll de Nargó, etc…. 
Descendim fins als Colls de la Coma i la Travessa i a partir d’aquí agafarem un corriol de 
l’esquerra molt fressat que ens portarà a la font del Trilló, continuarem cap a la dreta per pista 
fins al punt d’inici. 
Dinar a la pensió a 2/4 de 2. 
 
Desnivell: 350 m. Recorregut: 10 Km. Temps estimat: 3,00 hores sense aturades 
Responsables: Joan León, Gemma Pich, i amb el suport del Lobby de Súria 

 
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !! 
Per a l'organització i la reserva de places a l’hotel, contacteu amb Gemma Pich. correu 
electrònic gemma_5844@yahoo.es     i/o telf. 677 688 714 
Feu-ho abans del dimarts 16 de febrer a les 22h. 
 

 

Visita guiada al Salí de Cambrils: 1 hora aprox. 
Explicació del funcionament del molí de sal i visita pel 
recinte amb vistes privilegiades. Per més informació: 
http://salidecambrils.cat/ 
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