
 

       El Paraigua, 2016-2017 
El Circ de Concrós i el Torrent del Catllar 

 
Desplaçament: cotxes particulars. Preu: 17€ per persona. Distància des de Barcelona: 
152km 
 

Hostalatge: Hostal Can Tiranda; C/ Ull de Ter, 1. Telèf.: 972136052. Setcases. Preu de la 

pensió completa: 70 €/persona. Dinar del diumenge al mateix hotel, preu: 25€ 

 
Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, barret, crema solar i cantimplora. També tot 
allò que us sembli imprescindible per fer nit a l’hotel.  
 
 

Etapa núm. 17–Dissabte 17 de juny de 2017 

El Circ de Concrós 

 
 
Horaris dissabte: 
 
7 h. Estació de RENFE de Barcelona–St. Andreu Arenal, Av. Meridiana–Pg. Fabra i Puig. 
Qui surti de Barcelona. 
 
10,30 h. Trobada a l’aparcament de Setcases (després de la rotonda a mà esquerra), havent 
esmorzat. Farem una petita llençadora (Vallter2000/Pla dels Hospitalets). 
 
11h. Inici caminada (al pla dels Hospitalets). 
 
Itinerari: Pla dels Hospitalets, Collada de Dalt de Mordanya, Torrent de la Llosa, Torrent i 
Circ de Concrós, Portella de Concrós, Portella de Morens, Vallter2000. 
 
Descripció: la primera part consisteix en un flanqueig planer per un bosc de pi negre, on 
trobarem alguns pins caiguts que poden dificultar la marxa; més endavant, en trobar el 
Torrent de la Llosa, el seguirem de baixada fins a trobar el Torrent de Concrós, que anirem 
remuntant fins al Circ de Concrós. Encara ens caldrà fer una pujada, curta però intensa, per 
tal d’arribar a la Portella de Concrós, on trobarem el Camí de Camp Magre, que seguirem 
cap a l’oest. Dalt de la carena, si el dia és clar, tindrem bones vistes de la part del Pirineu 
Oriental. Seguirem el camí cap a la Portella de Morens i des d’ací en ràpida baixada 
arribarem a l’aparcament de Vallter2000, on tindrem els cotxes per baixar a Setcases. 
 
Característiques:    
                                                          Distància: 10.11km 
                                                                          Ascens acumulat: 852m 
                                                                          Temps: 6 h, sense comptar les aturades. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Etapa nº18 Diumenge 18 de juny  2017 

El Torrent del Catllar 
 

 
 
Horaris diumenge: 
 
8,00h: esmorzar a l’hotel. 
 
9, 00h : sortida de l’hotel amb cotxes fins al punt d’inici de la caminada (pont del Catlllar). 
 
9.15h: S’inicia la caminada. 
 
Itinerari: Pont del Catllar, Tregurà de Dalt, camí Escolabedres, Torrent del Catllar, Pont del 
Catllar. 
 
Descripció de la caminada: Primer seguirem el Ter un tram curt, i després ens enfilarem 
per una pista cap a Tregurà de Dalt; a la part alta, passsarem per la resclosa que recull les 
aigües del Catllar per a la Central Hidroelèctrica de Tregurà, i anirem seguint el camí, molt 
planer, del canal d’aportació fins al Torrent del Catllar que seguirem aigües avall fins al Pont. 
Amb sort, gaudirem de bones vistes de l’Alta Vall del Ter, i del bàlec florit. 
 
Característiques:  
 
                                                          Distància:9,62km 
                                                                      Ascens acumulat: 278m                                                                      

Temps: 3: 30h sense comptar les aturades. 
 
Responsables:  Francesc Garrigós i Paco Ibáñez, amb la col·laboració de Víctor Estadella. 
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i les reserves de places a l’hotel i/o restaurant, 
contacteu amb Paco Ibàñez.: ibanez.melia@gmail.com 
Feu-ho abans del dilluns dia 12 de juny, a les 21h. 


