
I 

! 
; 

SECCIO DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT-REBEl AL GOLF DE ROSES 
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** 

** 

** 

43 Etapa: COLL DE COMIOLS - SANT CRISTÒFOL DE LA DONZELL 
MOLÍ NOU (RIU RIALB) 

21 de gener 1996 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 7 h 

Coll de Conliols. Esmorzar. 9.15 h 

Inici de l'etapa. 9.45 h 

Sant Miquel. Reagrupament. 10.05 h 

10.15 h 

Sant Cristòfol de la Donzell. Reagrupament. 11.45 h 

12.15 h 

Molí Nou. Reagrupament 13.20 h 

Partida cap a Ponts 13.30 h 

Ponts. Dinar. 14 h 

Sortida cap a Vilanova. 16.45 h 

Vilanova i la Geltrú. 19 h 

Esmorzarem al bar del Coll de Corniols i dinarem a Ponts. 

Tot i que el GR no passa per Sant Cristòfol de la Donzell, farem una parada llarga de reagrupa

ment per tal de poder visitar aquest indret. 

Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT-REBEl AL GOLF DE ROSES 

43 Etapa: COLL DE COMIOLS - SANT CRISTÒFOL DE LA DONZELL 
MOLÍ NOU (RIU RIALB) 

21 de �ener 1996 

Horari 
Parcial Total 

0.00 0.00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Sortim del Coll de Corniols a 1102 m d'alçària, pas natural entre la Conca de Tremp al Pallars 

Jussà i la Noguera. Mirant cap al Pirineu ens queda a l'esquerra la serra del Montsec de Rúbies que 
vam conèixer l'etapa anterior i cap a la dreta la serra de Benavent. El GR comença a l'altre costat de la 

carretera davant de la gasolinera Petrocat on trobem una colla de camins que conflueixen en el mateix 

punt. Hem d'agafar el del mig molt pedregós que puja. 

0.05 0.05 

S'acaba la pujada inicial, la pista continua entre alzines i pins dispersos. 

0.03 0.08 

Arribem a un camp conreat que ens queda a la dreta. 

0.01 0.09 

Deixem el camp, el camí puja lleugerament. 

0.02 0.11 

Passem sota una línia d'alta tensió. 

0. 02 0.13 

Passem sota d'una altra línia elèctrica immediatament se'ns ajunta una pista, nosaltres anirem cap 
a la dreta. 

0.02 0.15 

Encara una altra línia elèctrica, poc després entrem en un camp amb una barraca a la dreta. 
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0.05 0.20 

Trobem un repetidor de TV. El dia de la preparació la boira era molt espessa, probablement la 
vista és molt bona. Cim de Sant Miquel 1190 m, el camí baixa una mica. 

0.03 0.23 

Arribem a una pista, continuem amb la mateixa direcció que portàvem. 

0.04 0.27 

En una cruïlla de camins cal girar a la dreta, passem per entre camps. 

0.06 0.33 

Atenció !! Sobtadament cal girar a l'esquerra en un camp pedregós, cal fixar-se amb les marques, 

ens hem de dirigir primerament cap a unes pedres en forma de marge arruïnat i després cap a una feixa. 

U na mica enlairada ens queda una casa. 

0.04 0.37 

A l'arribar a l'alçada de la casa el camí gira a l'esquerra. 

0.04 0.41 

Arribem a una pista que agafem cap a l'esquerra. 

0.05 0.46 

En un revolt molt pronunciat, agafem un camí que surt a la dreta, constantment trobem cartells que 

ens indiquen que estem en una zona de reserva de recollida de tòfones. 

El camí té àmplies panoràmiques. Al fons l'Auvenç i Sant Honorat on l'A.E.Talaia va organitzar 
l'any 1992 la 56a Marxa de Regularitat de Catalunya. Resseguim una carena. 

0.26 1.12 

La pista gira a la dreta, davant nostre la silueta punxeguda de Montmagastre. El camí descriu una 
sèrie de revolts d'aproximadament 90° per recuperar pràcticament la direcció que portàvem. 

0.16 1.28 

A l'esquerra, a baix ens queda una bassa d'aigua. Davant perdut entre les muntanyes a mItja 
alçada, veiem el campanar d'espadanya amb dues obertures de l'església de Santa Maria del castell de 
Salinoves o de Ca n'Olivelles. 

El camí gira a la dreta baixant. 

0.07 1.35 

Revolt a l'esquerra. 

0.02 1.37 

Revolt molt pronunciat baixant a la dreta. Tenim una torrentera a l'esquerra. 
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0.07 1.44 

Entrem en un bosc d'alzines on també podem veure notables exemplars de càdecs. 

0.02 1.46 

Revolt cap a la dreta deixant una pista que puja a l'esquerra. 

0.05 1.51 

Atenció !! Cal deixar la pista i agafar un camí mig perdut a l'esquerra. Tenim davant nostre Sant 
Cristòfol de la Donzell, el GR no hi passa, però és recomanable anar-hi. 

0.03 1.54 

Retrobem la pista, anem cap a l'esquerra. 

0.03 1.57 

Deixem la pista i girem cap a l'esquerra per un camí que baixa al barranc, encara que inicialment 

és pujador. 

0.05 2.02 

Bifurcació, girem a la dreta quasi 1800• Anem baixant força. Veiem a dalt d'un turó a l'altre 

costat del barranc la masia de Maçaners. 

0.16 2.18 

Arribem al llit del barranc de Maçaners que porta força aigua (el dia de la preparació) i cal passar 

a gual de la millor manera que es pugui. 

Passat el corrent d'aigua i anant cap a l'esquerra veiem un camí que puja cap a la dreta que cal 

agafar. 

0.04 2.22 

Fem cap a una ampla pista apte per a cotxes al costat d'un gran roure. 

0. 01 2.23 

Passem pel costat d'un paller de formigó. 

0. 08 2.31 

Arribem a una cruïlla, continuem de dret baixant. 

0. 10 2.4 1 

En un revolt veiem al fons el riu Rialb. 

0.03 2.44 

Som a una cruïlla de pistes amb molts cartells, seguim cap a la dreta. 
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0.01 2.45 

Pista cap a l'esquerra que fa cap a un pont on creua el riu Rialb, nosaltres continuem de dret. 

0.02 2.47 

Tornem a creuar el torrent de Maçaners. La pista passa pel costat del riu i una canal que porta 

aigua a una piscifactoria propera. 

0.07 2 .54 

Arribem a el Molí Nou, avui piscifactoria on ens esperaran (suposem) els autocars. 

* * * * * * * * * * * * 
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Cartografia escala 1 :50. 000 
La fotocòpia té un augment del 141 % 
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