
El Paraigua, 2011-2012 
 

Pels contraforts del Cadí II 

Tornem al Cadí per continuar fent el recorregut per les seves valls. Com ja sabeu, és un 

paisatge espectacular i amb molt de bosc. 

 

Desplaçaments: cotxes particulars, sense llançadora 

                                    Distància Barcelona /Inici excursió 171 Km. Tota la sortida 360Km 

                               Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats:32 € per persona 

Hostalatge: “Hostal Cadí”    www.hostalcadi.com 

                             C/ Segre, 50       MARTINET DE CERDANYA Teléfon: 973 515 025 

Preu pensió completa: 50,00 € 

Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, cantimplora, capellina, paravents, binocles, peces de 

vestir i complements per protegir-vos del fred, per si en fa en les parades. Tot allò que 

us sembli imprescindible per fer nit a la casa 

 

Etapa nº 3 – Dissabte, 15 d’Octubre de 2011 

Tres pobles, un municipi del Baridà 

Horaris dissabte: 

6:45 h      Palau de Pedralbes (metro “Palau” línia 3). Qui surti de Barcelona i rodalies 

9:45 h      El punt de trobada descrit més avall. Havent esmorzat 

10 h         Inici de l’excursió 

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 C-58 fins a Manresa, o 

agafar directament la C-16/E-9, l’autopista que va de Terrassa a Manresa. Després de 

Manresa continuar per la C-16/E-9 en direcció al Túnel del Cadí. Passat el Túnel del Cadí 

s’ha de seguir en direcció a La Seu d’Urgell. Quan ja estem en aquesta carretera hem d’arribar 

fins el trencall del poble d’Arsèguel (el dels acordions) que és a 19 km de Bellver de 

Cerdanya, després d’un petit balneari “Els banys de Sant Vicenç” (atenció, el trencall és just 

després d’una corba). Fins el poble d’Arsèguel hi ha 2 Km, però cal seguir endavant per la 

carretera que s’endinsa en una vall (atenció, la carretera és molt estreta, però està asfaltada) i 

al cap de 9 Km arribem al poble d’Ansobell (1.338 m) 
 

 

Itinerari de l’excursió: Ansobell (1.338 m) – Ermita del Boscalt (1.450 m) – Cortal del Roig 

(1.400 m) – Camí ramader (1.640 m) – Coll Oruga (1.601 m) – El Querforadat (1.418 m) – 

Coll Cristià (1.579 m) – Cava (1.300 m) – Ansobell (1.338 m) 

 

Desnivell acumulat:1.019 m., Recorregut: 14,85 km,Temps estimat: 7 hores, sense comptar 

aturades 

 

http://www.hostalcadi.com/


Característiques: Sortim del Poble d’Ansobell i per una pista anem al Santuari del Boscalt, 

amb bones vistes de la paret nord del Cadí. Seguim per un camí fressat fins al Cortal del Roig 

(parada de ganyips) i després ve una pujada sostinguda fins al camí ramader on empalmarem 

amb un camí que en suau davallada ens portarà fins a Coll Oruga. Pel camí ens pararem en 

alguns llocs per gaudir de la vista i fer alguna explicació geològica. De coll Oruga baixarem al 

poble del Querforadat on dinarem en una font que hi ha a la sortida del poble. Després de 

dinar pujarem a Coll Cristià i des d’allí baixarem al poble de Cava.  Des de Cava hem de 

continuar baixant per un camí força pendent fins al riu, i finalment pugem fins Ansobell. 

El camí no presenta dificultats tècniques (encara que és força llarg) i sempre tenim bones 

vistes a la Serra del Cadí i els Pirineus (si no hi ha boira). 

Per a qui no es vegi amb cor de caminar tanta estona hi ha la possibilitat d’escurçar-la amb 

una opció “B” consistent en anar directament de Coll Oruga a Cava sense passar pel 

Querforadat, i estalviar-se així un hora de caminada. 

 

Etapa nº 4–Diumenge, 16 d’Octubre de 2011 

Estana – Prats de Cadí 

Horaris diumenge:  

8:00 h. “Hostal Cadí”,   MARTINET Esmorzar 

    9:00 h Desplaçament amb cotxes fins al punt d’inici de la caminada,  

9:45 h.  Comença la caminada 

13:15 h. “Hostal Cadí”,   MARTINET Dinar 

ITINERARI AMB COTXE FINS EL PUNT D’INICI DE LA CAMINADA 

Sortim de Martinet en direcció a La Seu d’Urgell i just passat el poble agafem un trencall a 

l’esquerra que indica Montellà/Estana. Més endavant trobem un trencall i hem de seguir 

direcció Estana on hi arribarem després de 9 Km de carretera/pista. Allí deixarem els cotxes 

i començarà la caminada.  

Itinerari de l’excursió: Estana (1.500 m) – Coll de Paller (1.499 m) -  Coll de Reineres ( 

1.709 m) – Collet Roig (1.800 m) – Prat de Cadí (1.832 m). La tornada és pel mateix camí. 

Desnivell: aprox. 379 m. Recorregut: 8,78 km, Temps estimat: 2:45 hores, sense comptar 

aturades 

Característiques: Des del poble d’Estana fins el Coll de Reinetes la pujada és suau, però 

després fins el Coll Roig és més forta. A partir d’aquí el camí continua planer enmig d’una 

vegetació on domina el pi negre, algun avet, el serval i el boix grèvol. Finalment arribarem a 

Prats de Cadí, una gran esplanada  de pastura envoltada de bosc. Aquí podrem gaudir d’una 

gran vista a la paret nord del Cadí, especialment a la canal del Cristall. 

Responsables: Teresa M. Correig i Joaquim M. Nogués 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  

També es pot anar a l’hotel el divendres al vespre (ho heu de comunicar als organitzadors) 

Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hotel contacteu amb la 

Teresa M. i el Quim. Preferiblement per correu electrònic tcorreig@gmail.com 

Encara que també podeu fer-ho per telèfon  93 213 96 74 

Feu-ho abans de dilluns 10 d’Octubre les 10 h. de la nit.  

Trameteu un missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies anireu i si podem disposar del 

vostre cotxe.  


