
SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT -REBEl AL GOLF DE ROSES 

103 Etapa: PONT DE LLINARS - SANT PERE DE GRAUDESCALES 
SERRA DELS TOSSALS - SANT MARTÍ DE CAPOLAT 

1 de desembre de 1996 

Horari 
Parcial Total 

0.00 0.00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Sortim de la carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys per una pista a l'esquerra, una vegada 
passat el Pont de Llinars sobre l'aigua d'Ora (880 m). La pista baixa fins un pont, deixem una branca 
que va a parar al riu directament. 

0.04 0.04 

Arribem al pont deixem a la dreta una pista, abans de creuar-lo a l'altre costat hi ha un molí. A la 
dreta hi ha unes cases, desestimem el camí que hi porta, agafarem la pista que puja, el riu ens queda a 
la dreta cada vegada més enfonsat. 

0.18 0.22 

La pista travessa un torrent i torna a pujar. 

0.03 0.25 

En un revolt veiem els cingles de Busa, hi ha una pista a la dreta que deixem. 

0.06 0.31 

La pista fa un revolt a l'esquerra amb balconada i continua la pujada. 

0.04 0.35 

Una nova balconada amb unes cingleres vermelloses a l'altre costat. 

0.03 0.38 

Magnífica vista sobre la vall i el monestir de Sant Pere de Graudescales, és el mirador dels Presi
dents (960 m), farem una parada de 2 minuts. 
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0.02 0.40 

Reiniciem la marxa tot baixant intensament. 

0.16 0.56 

Cruïlla de camins; el GR continua a l'esquerra. Cap a la dreta farem cap a Sant Pere de Graudes
cales, on esmorzarem i retornarem a la cruïlla. Hem de fer-ho de pressa (25 min) ja que el trajecte és 
llarg i el dia curt. 

0.25 1.21 

Reprenem el camí des de la cruïlla. 

0.02 1.23 

Deixem un camí que baixa a l'esquerra i ens portaria al riu. 

0.10 1.33 

Arribem a Rocafumada, lloc d'acampada amb altres serveis, on hi ha un creuament de rierols i 
camins. Creuem el riuet que baixa de l'esquerra per un pontet i continuem per la pista ampla que ens 
queda enfront, el riu principal el tenim a la dreta. 

El camí és molt ample i apte per a vehicles. 

0.15 1.48 

A la dreta, a l'altra costat del riu veiem les cases de cal Riulet. 

0.05 1.53 

Deixem la pista per anar a Sant Lleïr, ermita i grup de cases que tenim a la dreta, fem una parada 
de 2 minuts. 

0.02 1.55 

Passem per davant de l'ermita i de la casa que fa d'hostal (740 m). 

0.03 1.58 

Retrobem l'ampla pista que ara agafarem a l'esquerra com si toméssim enrera, anem pujant 

0.03 2.01 

Arribem a una cruïlla, amb indicacions, hem d'anar a la dreta seguint "La Mora". 

0.05 2.06 

Cruïlla de pistes, anem a l'esquerra amb pujada 

0.12 2.18 

ATENCIÓ, deixem la pista per agafar un corriol a la dreta que puja entre el bosc. 
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0.03 2.21 

Trobem una pista que hem d'agafar uns 25 m a la dreta, per tornar a deixar per un corriol que surt 
a l'esquerra sempre pujant. 

0.03 2.24 

El corriol bifurca, nosaltres anirem per la branca de la dreta. 

0.02 2.26 

Trobem una pista l'agafarem cap a l'esquerra i immediatament deixarem una pista molt embrossa
da que planeja. La nostra va cap a la dreta pujant. Ens endinsarem en un magnífic bosc de pi roig amb 
uns troncs molt alts i drets. 

0.11 2.37 

Sortim del bosc de pins i continuem la pujada. 

0.03 2.40 

Deixem un camí a l'esquerra que planeja. Nosaltres continuem pujant i entrem a la Rasa de la Frau 
amb extraordinaries parets, per un grau amb forta pujada. 

0.03 2.43 

Deixem un corriol a la dreta, després d'un pas entre roques 

0.02 2.45 

Som a dalt del grau, el corriol continua, però ara planeja o fa lleugeres pujades 

0.07 2.52 

Travessem una torrentera després de passar pel costat d'una paret de conglomerat. La vegetació és 
intensa. 

0.10 3.02 

U na pedra abaumada ens queda a la dreta. 

0.04 3.06 

En un revolt deixem a la dreta una pista. 

0.06 3.12 

En un revolt molt pronunciat travessem un torrent. 

0.02 3.14 

El GR arriba a una pista en un revolt de la mateixa, la seguirem cap a la dreta. 
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0.03 3.17 

Fem un gir de 3600 cap a l'esquerra. 

0.08 3.25 

Fi de la pujada per ara. Estem en un relaxant bosc de pins amb molta gespa. 

0.04 3.29 

Arribem a una pista en un gran pla desboscat. La vista és magnífica cap a l'esquerra on ja fa 
estona que veiem Port del Comte, la Serra del Verd, el Cadí, el Pedraforca i la serra d'Ensija. 

0.03 3.32 

Tenim a l'esquena un estany. 

0.04 3.36 

Entrem en una pista molt bona, que seguirem uns metres a l'esquerra. Molt propers veiem les 
cases de Cal Sant i Cal Bertran. 

0.02 3.38 

Deixem la pista per anar a l'esquerra i immediatament a la dreta seguim les senyals. En aquest 
punt el GR-1 es de nou traçat ja que fins fa poc continuava de forma monòtona per la pista entre camps 
de conreu. Ara ens portarà dalt de la serra dels Tossals, un itinerari molt més interessant, però molt 
més dur i que allarga el trajecte. 

0.02 3.40 

Girem a la dreta. 

0.06 3.46 

Bifurcació, agafarem la branca de l'esquerra. Bona vista a la dreta si el dia és clar, "clar". 

0.04 3.50 

Deixem un camí a la dreta, abans de passar per sota d'un fil que talla el pas. 

0.12 4.02 

Senyal de GR-1, la pista en lleugera baixada ens permet contemplar en tot moment la serra de 
Busa que aquest any caminarem en alguna etapa. Per sota nostre a l'esquerra tenim uns plans i les cases 
de Vilella. 

0.06 4.08 

ATENCIÓ, agafarem un corriol a la dreta poc visible en el nostre sentit de marxa que puja decidi
dament i ens portarà dalt la carena. A la dreta veiem la rasa de Comades cales . 

0.10 4.18 

Marcat revolt a l'esquerra en mig de l'espès i perdedor bosc. El camí està cobert de fulles seques, 
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cal vigilar molt les marques del GR. 

0.09 4.27 

Arribem dalt de la carena, seguirem cap a l'esquerra buscant les senyals a terra, sempre pujant. 

0.02 4.29 

Hem arribat a una pista que agafarem cap a l'esquerra seguint un pronunciat revolt en pujada. 
Tornem a tenir una magnífica vista davant nostre. 

Ara anirem resseguint la serra dels Tossals. Davant nostre a l'esquerra el Tossal de Vilella. 

0.06 4.35 

Entrem en un marcat i espectacular coll, deixem un camí a l'esquerra, continuem de dret, ara la 
muntanya ens queda a la dreta. 

0.04 4.39 

Extraordinària vista sobre la vall de la Solana. Pel vessant oposat veiem la carretera de Berga a 
Sant Llorenç i davant els Rasos de Peguera, a part de tot el que ja anàvem veient. Ens adonem de que 
hem pujat molt i no estem cansats per casualitat. 

0.06 4.45 

Coll, continuem amb pujada per arribar a la carena. Ara el camí anirà durant força estona carene
jant entre el bosc i clarianes rocoses. 

0.10 4.55 

Fita blanca amb una senyal en forma de T. El camí continua carenejant, en algunes zones no és 
fàcil trobar senyals, cal anar amb atenció. 

0.09 5.04 

Ens endinsarem al bosc, molta atenció a les senyals, baixem. 

0.02 5.06 

Balconada de pedra, anirem cap a la dreta, ara ja no passem per la carena i ens dirigim cap a un 
pas entre els tossals. 

0.05 5.11 

Passem molt arrapats a la roca i anem a l'altra costat del torrent, passem per una cornisa. 

0.02 5.13 

Entrem al bosc. 

0.07 5.20 

Arribem a un altre barranc. 
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0.03 5.23 

Una altra vegada el paisatge s'obre esplèndid davant nostre. Podem veure el Montseny, Sant Llo
renç del Munt i Montserrat, també Sobrepuny, Pic-en-Cel i la ciutat de Berga. Continuarem amb baixa
da posant molta atenció a les senyals. 

0.04 5.27 

Estem en un coll, passat el serrat dels Runers. El camí baixa per un grau molt bonic, dalt de la 
muntanya i davant nostre veiem les ruïnes del santuari dels Tossals. El camí al cap d'una estona planeja 

0.11 5. 38 

Trobem una filferrada, girarem a l'esquerra. 

0.04 5.42 

Deixem una pista a l'esquerra, atenció a les senyals. Iniciem una baixada. 

0.06 5.48 

Retrobem la filferrada. 

0.02 5.50 

Arribem a una pista. A l'esquerra tenim Sant Martí de Capolat. Nosaltres anem cap a la dreta. 

0.05 5.55 

Arribem a una gran pista on trobarem els autocars. 
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