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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT -REBEl AL GOLF DE ROSES 

S3 Etapa: PISTES D'ESQUÍ DE PORT DE COMTE - MONTNOU - ODÈN 

16 de juny de 1996 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 6 h 

Port del Comte. Inici de l'etapa. 9 h 

Cap d'Urdiets. Reagrupament i esmorzar. 9.50 h 
10.10 h 

Puig de les Morreres. Reagrupament. 11.05 h 
11.15 h 

La Bòfia. Reagrupament. 11.50 h 
11.55 h 

Pas del Llop. Reagrupament 13.05 h 
13.15 h 

Prats al fmal de la baixada. Reagrupament. 13.40 h 
13.50 h 

Prat al costat de la font ? Dinar. 14.20 h 
15.05 h 

Carretera de Coll de Jou a Cambrils. 16.45 h 
Sortida cap a Vilanova. 17 h 

Vilanova i la Geltrú. 20 h 

Notes.-

** Esmorzarem i dinarem pel camí. 

** Cal advertir que aquesta etapa no està senyalitzada. 

** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 

A.E. Talaia SSD19960616_120



, 

SECCIO DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT -REBEl AL GOLF DE ROSES 

sa Etapa: PISTES D'ESQUÍ DE PORT DE COMTE - MONTNOU - ODÈN 

16 de juny de 1996 

L'excursió d'avui ha estat un mica complicada d'elaborar, ja que com tots sabeu el GR-l no està 
definit en aquesta zona i hem hagut d'anar preparant els itineraris de cada etapa partint de zero. 

Això fa, que per motius meteorológics, el mes passat no fos possible fer la sortida en la data 
prevista i que aquesta la fem en la direcció contrària a la que portàvem fins ara. Ven segur que a l' ar
ribada tothom entendrà el perquè. 

Horari 
Parcial Total 

0.00 0.00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Sortim de l'estació d'esquí del Port del Comte (1740 m), en la zona on hi ha les pistes de debu
tants i l 'hotel, així com un edifici a mig construir, que evidencia l'estat precari de l'economia de les 
instal'lacions . 

Per començar l'excursió des del pàrquing, hem de dirigir-nos una mica cap a la dreta per sobre 
dels edificis fins arribar a la part final del pendent desforestat d'una pista d'esquiar, que és molt 
evident. 

0.02 0.02 

Inici de la pujada per la pista, força dreta, que caldrà remuntar fent ziga-zagues. 

0.23 0.25 

Petit replà on finalitzen els remuntadors. Continuarem la pujada per la mateixa pista. 

0.16 0.41 

Finalitza la part més forta de la pujada, arribem a una pista, continuarem pujant en direcció al cim 
encara que ara el pendent es suavitza. 

0.07 0.48 

Arribem a dalt del Cap d'Urdiets (2138 m), la vista cap a l'altre vessant és realment imponent i 
imposant. Si el dia és clar, serà un record difícil d'oblidar. Degut a la seva situació i a que constituei-
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xen la primera serra important en alçada del pre Pirineus, les muntanyes de Port del Comte constituei
xen un dels millors miradors del nostre País. 

Per poder gaudir de la vista, reposar una mica de la pujada i esmorzar farem una parada de rea
grupament de 20 minuts. 

A partir d'ara hem de continuar més o menys per la carena en baixada. 

0.13 1.01 

Collet a la mateixa carena (2080 m); ara caldrà trobar el camí per pujar al Puig de les Morreres 
que tenim clarament davant nostre, anirem a buscar una carena que queda a la dreta una mica apartada 
del cingle, per pujar hi ha un corriol. 

0.23 1.24 

Arribem a dalt de la petita carena, una vegada hi som continuarem fins dalt del cim. 

0.17 1.41 

Cim del Puig de les Morreres (2212.3 m); punt culminant de la zona i cota més alta de la nostra 
excursió encara que no és el més alt de les muntanyes del Port del Comte que és el Pedró del Quatre 
Batlles (2382 m) situat en direcció N-NO i que, si no hi ha boira, veurem clarament. 

La vista de d'aquí dalt és impressionat, encara que no molt diferent de la que veiem una estona 
abans, però el fet d'estar en el punt més alt sempre ens donarà una nova perspectiva. 

Dalt del cim hi ha una pantalla de reflexió d'ones i un piló de vèrtex geodèsic. 

Podem veure clarament el que serà la propera part del nostre trajecte així com el refugi de la Bòfia 
pel qual no passarem i el pas del Llop que sí que visitarem. 

Farem una altre parada de reagrupament de 10 minuts. 

Baixarem seguint una pista, primer per la carena i després entre el bosc que va en sentit oposat del 
que hem arribat. 

0.14 1.55 

Entrem al bosc, a finals de maig encara hi havia neu en aquesta zona, continuem per la pista molt 
desdibuixada. 

0.9 2.04 

Arribem al final de l'agradable baixada, estem al Portell de l'Ós (2090 m), ara pujarem a un petit 
turonet. 

0.03 2.07 

Som dalt del turonet on hi ha una pila de pedres i, si no ha caigut, una senyera. 

0.05 2.12 

Agafem una pista a la dreta que deixa la carena que hem seguit i a la que haurem de retorna més 
endavant, per dirigir-nos cap a les Bòfies del Port del Comte. 
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0.03 2.15 

Bòfia (2030 m), evident enfonsament del terreny en forma d'embut en el que s'hi acumula la neu 
a l'hivern i que al centre té un forat per on s'escola l'aigua. N'hi ha varis, i en el nostre camí de 
retorn a la carena que seguíem ho podrem comprovar. 

Aquí farem una petita parada reagrupament de 5 minuts. 

0.03 2.18 

Tornem a ser dalt de la petita carena que separa el forat de la Bòfia dels prats. 

0.08 2.26 

Pujada suau per la carena fins dalt del turó proper al qual no cal arribar tot agafant un camí que 
se'ns creua. 

0.09 2.35 

Arribats al camí el seguim a la dreta i ens acabarà portant a dalt de la carena una altre vegada. 
Continuarem pujant, ara ja podem veure el coll on farem cap per passar a l'altre costat de la vall que 
tenim a l'esquerra. 

0. 17 2.52 

Punt més alt de la carena que ara continuarem però en baixada i immediatament trobarem una 
petita canal a la dreta que ens baixarà a la vall propera i d'allà al coll. 

0.07 2.59 

Coll de Tancalaporta (2117 m), important pas entre les diferents zones de la muntanya. Hi ha una 
pista que nosaltres travessarem per agafar un evident corriol que puja per l'altre banda. 

Aquest camí que puja suaument, es perd cap al final, però hem de continuar més o menys el la 
mateixa direcció que portàvem. 

0.14 3.13 

S'arriba a un camí que travessem sense perdre la nostra direcció fins arribar a una torrentera que 
per travessar, remuntarem per dins del bosc sense perdre alçada fins algun punt on creiem oportú fer-ho 
per arribar als prats que ens queden davant. 

Una vegada als prats, hem de pujar a la dreta cap a la carena, en el lloc on aquesta és més baixa. 

0.12 3.25 

Pas del Llop (2150 m). Bonic lloc entre prats muntanyes i bosc que ens permetrà canviar de ves
sant i anar cap a Montnou, al terme d'Odèn. 

Aquí farem un reagrupament de 10 minuts. 

La baixada cap a l'altre costat del pas és una mica delicada entre troncs, pedres, tartera i herba, 
i molt dreta. Cal anar amb molta atenció ja que una caiguda podria tenir conseqüències greus. S'ha de 
baixar sense anar massa ni a la dreta ni a l'esquerra, buscant el millor pas i ajudant als companys/es 
que ho necessitin. Sempre intentant trobar els llocs on poder recuperar i mantenir una estona l'equili-
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bri. Cal evitar al màxim la caiguda de pedres, que és el perill més gran que hi ha. Si veiem que és 
inevitable que se'n arriï alguna, cal avisar a grans crits per tal de que els que estiguin més avall se 
n'adonin. 

La baixada no és massa llarga però si que és intensa, uns 100 m, i al final s'arriba a un prat i a 
l'inici d'un pista que podrem endevinar al mig del bosc. 

0.23 3.48 

Prat i inici d'una pista (1980 m). Ara podrem delectar-nos amb el bosc, carregat de flors i de les 
seves aromes, de tots els colors i totes les olors. També podrem gaudir de la vista cap a la vall del 
Montnou des de pràcticament la seva capçalera. Podrem observar al fons fins el Montsec d'on vam 
sortir el passat setembre i en un terme més proper el castell d'Odèn, final de l'última etapa. 

Aquí farem un altre reagrupament per esperar que tothom hagi arribat a baix sense incidents, 
caldrà una mica de paciència i companyerisme, virtuts que mai han de faltar a un bon excursionista. 
Possiblement amb 10 minuts en tindrem prou. 

Una vegada tots els participants hagin arribat, continuarem el camí per la pista en franca baixada 
i vigilant de no desviar-nos, ja que en algun punt no està gaire clara i el relaxament ens pot fer agafar 
algun viarany equivocat. 

0.25 4.13 

Arribem a un conjunt de casetes de cartró mig desfetes, en un bonic prat molt humit on hi ha uns 
troncs buidats per veure el bestiar. 

Passades les casetes trobarem una font a la dreta del camí al costat mateix. Continuarem per la 
pista entre el bosc. La pista és cada vegada més bona i en algun tram puja una mica, sempre però molt 
relaxant entre prats florits i aromes boscanes. 

0.20 4.33 

En un revolt molt marcat a la dreta, tenim a l' esquerra un mirador amb una molt interessant 
perspectiva de tot el camí que ens queda, de les cases del Montnou, de les pistes que van seguir l'últim 
GR per baixar a Odèn des de l'Estany i de les muntanyes més llunyanes. Fins hi tot podrem veure el 
Montmagastre, petit cim punxegut que ens va sorprendre de baixada del coll de Corniols fins el riu 
Rialb. 

Retornem a la pista i continuem amb petites pujades i baixades. 

0.07 4.40 

Arribem a una pista important (1760 m). Cap a l'esquerra aniríem a parar a coll de Jou, important 
nus de camins i carreteres, que aquest matí em passat amb l'autocar i d'on surt la que puja a les pistes 
d'esquí de Port del Comte. 

Actualment, juny de 1996, està tallada per una esllavissada que es va produir aquest hivern i que 
s'ha endut part del camí i n'ha tapat una altre part. 

En aquest indret, on hi ha ombra i grans prats farem la parada per dinar, ja que a partir d'ara no 
hi ha cap lloc millor. Per dinar podem estar uns 45 minuts. 

Una vegada tips, agafarem la pista cap a la dreta. 
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0.04 4.44 

Travessem una collada que ens retorna a la vessant d'Odèn. Veiem uns cartells que ens conviden 
a mantenir netes les muntanyes. A veure si els fem cas, sobre tot avui que dinen aquí dalt!. 

0.05 4.49 

Coll de la Mata (1700 m), important coll que nosaltres en realitat tenim una mica sobre a l'esque
rra que és un nus de pistes i que separa la muntanya del Puig Subirà del cos principal del massís. 

Continuarem per la pista que baixa i que ja no deixarem en tot el que resta d'itinerari. 

Ara el temps dependrà de la velocitat de baixada, que pot ser molta o poca segons el cansament. 

0.31 5.20 

Cal Ton Riu (1460 m), una de les cases del conjunt del Montnou. 

0.07 5.27 

Camí a can Ramonet, continuem pista avall. 

0.07 5.34 

Cartell que diu Corral de Pedra. Avall. 

0.05 5.39 

En un revolt la pista esdevé asfaltada. Continuem, hem passat per un pont el torrent principal, 
veiem a la dreta una surgència d'aigua. Avui 26 de maig de 1996, abundosa. 

0.04 5.43 

Eixamplament de la pista on intentarem que arribin els autocars, en cas contrari. 

0.11 5.54 

Després de passar per una nau industrial que per la festa major del poble serveix d'envelat i on 
s 'hi troben les famílies disperses dels diferents masos, arribem a la carretera on definitivament s'acaba 
l'itinerari (1220 m). 

Temps total amb les mínimes parades 7 hores i 34 minuts. 

Salvador Butí 
Juny de 1996 
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