
SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT -REBEl AL GOLF DE ROSES 

113 Etapa: SANT MARTÍ DE CAPOLAT - L'ESPUNYOLA - AVIÀ 

15 de desembre de 1996 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 6. 30 h 

Sant Martí de Capolat. Inici de l'etapa. 9 h 

Comamorera. Reagrupament i esmorzar. 9. 20 h 
9. 50 h 

L'Espunyola. Reagrupament. 11 h 
11.10 h 

La casa dels gossos. Reagrupament. 12 h 
12.05 h 

Riera sense nom però amb molta aigua. Reagrupament 12.45 h 
i passa com puguis. 13 h 

Avià. Final de l'etapa. 14 h 
Sortida cap a l'Espunyola. 14.15 h 

L'Espunyola. Dinar. 14.30 h 
Sortida cap a Vilanova. 16.30 h 

Vilanova i la Geltrú. 18.30 h 

Notes.-

** Esmorzarem una mica més enllà de Sant Martí de Capolat (cal portar l'esmorzar). 

** Dinarem a l'Espunyola; hi ha restaurant i bar. 

** Pel camí trobarem fonts i rieres (porteu la barca). 

** 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 

113 Etapa: SANT MARTÍ DE CAPOLAT - L'ESPUNYOLA - AVIÀ 

15 de desembre de 1996 

Horari 
Parcial Total 

0. 00 0. 00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Sortim d'una cruïlla de pistes que hi ha a prop de Sant Martí de Capolat. El camí es troba obstacu
litzat per una colla de tanques, barreres i filats que caldrà salvar. Hi ha indicacions que diuen: El Puig 
i Comamorera. 

0.03 0.03 

Cruïlla de pistes, anirem cap a l'esquerra. 

0. 03 0. 06 

Casa Penjarelles, arruïnada, passem a frec d'un pou, darrera nostre veiem les cases de Capolat, 
Sant Martí i la serra dels Tossals els cims dels quals vàrem recórrer a l'etapa anterior. Una mica més 
enllà el camí passa pel costat d'una bassa. 

0. 05 0.11 

Deixem la pista a la dreta i passem una tanca per un pas, la pista fa alguns revolts. 

0. 08 0.19 

Casa de Comamorera, ben arranjada continuem girant cap a l'esquerra. 

0. 02 0.21 

Fem un revolt de 360 a la dreta. 

0.01 0.22 

Deixem un camí a la dreta. 

0. 05 0.27 

Cruïlla, hi ha un riuet, seguim les marques del GR. 

0.02 0.29 

Passem el riuet en un punt on es precipita per un pronunciat barranc, és el salt de Sallent. La pista 
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es transforma en un corriol. 

0. 01 0.30 

Iniciem el fort descens pel grau que ens portarà a l'Espunyola. Atenció a les marques. 

0. 21 0.51 

Arribem a una pista que seguim uns 20 metres a la dreta, per deixar-la per un corriol a l'esquerra. 

0. 05 0.56 

Pista que seguirem cap a l'esquerra. 

0. 02 0.58 

Dipòsit d'aigua i pista, continuarem en la direcció que portem. Poc després agafarem una pista a 
la dreta. Passem per entremig d'uns grans blocs de granit, semblants als que veierem a la Sidobre. 

0. 05 1.03 

Casa, passem a tocar una tanca. 

0. 03 1.06 

Cementiri, girem a la dreta. Som a l'església dels Sants Metges, hem de continuar deixant les 
cases a la dreta. Hi ha poques marques. 

0. 09 1. 15 

Entrem en una zona de camps de cultiu. 

0. 03 1.18 

Girem a l'esquerra. 

0. 02 1.20 

Som en una masia amb horts i veiem unes gàbies amb aviram molt bonic, gallines, faisans ameri
cans i d'altres. 

0. 02 1. 22 

Carretera de Berga a Solsona (C-149). La travessem i continuem per un camí a l'altre costat, una 
mica a l'esquerra. El camí es troba asfaltat. Anem en direcció a uns magatzems. Estem a l'Espunyola. 

0. 02 1. 24 

Abans d'arribar als magatzems girem a l'esquerra contornejant una casa, NO HI HA MARQUES 
DEL GR !!. Una mica abans d'arribar al femer girarem a la dreta per un camí herbós. 

0. 02 1. 26 

Travessem la riera de CIarà, si ha plogut, al costat mateix veurem un salt d'aigua. 

0. 02 1. 28 

Entrem en una pista, girarem a l'esquerra fins arribar a una cruïlla de carreteres, la que va de 
Berga a Solsona i la que va a Puig-Reig. 

Ens situem a l'altre costat del nus de comunicacions, on ja veiem una senyal. No ens hem de fer 
il·lusions perquè durant un tram les senyals seran escadusseres. Passem per entremig d'unes cases i pel 
costat d'un dipòsit de gra de la cooperativa de Guissona. Es veuen i senten bèsties per tot arreu. 
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El camí gira i passa a prop d'una granja amb molt de fang i alguns gossos amb intenció de mosse
gar. Després de l'últim edifici de la granja, continuem de dret en un revolt endinsant-nos en un bosquet 
d'alzines. 

0.05 1.33 

Immediatament agafarem un corriol que baixa cap a un rierol que travessarem. Després anirem 
vorejant un camp fins passar per sota d'una línia elèctrica on girarem a la dreta per damunt de pedra i 
fang. 

0. 05 1.38 

Travessem un rierol i arribem a un camí amb aigua. En aquest tram no seguirem el GR-1, ja que 
queda tallat, ens dirigirem a la casa que ens queda davant nostre. 

0. 05 1.43 

Trobem la pista que ve de la carretera a la casa, anirem cap a la dreta. 

0. 01 1.44 

Casa dels Quatre Vents, habitada amb gent molt amable i amb un gos molt cridaner, però poruc. 
Arribats a la casa i quedant-nos aquesta a la dreta, hem de baixar per una petita escala de pedra que va 
als camps i que inicialment voreja la casa, però va baixant fent ziga-zagues. 

0. 08 1. 52 

Arribem a un rocallís on retrobem les senyals i el GR, les seguirem cap a l'esquerra. 

0.04 1. 56 

Agafem una pista a l'esquerra. 

0. 04 2. 00 

Al final d'un camp deixarem el camí per anar cap a la dreta. Un cartell ens diu: "Atenció a les 
abelles ". 

0. 03 2.03 

Veiem els ruscs d'abelles. 

0. 03 2.06 

Bifurcació de camins, agafarem el de la dreta, en aquesta zona els senyals tornen a ser confusos. 

0.05 2.11 

Trobem una pista cap a l'esquerra. 

0.02 2.13 

Una altra pista cap a l'esquerra, però poc després en el primer revolt agafarem un camí a la dreta. 

0. 05 2. 18 

Arribem a una magnífica casa amb molts gossos lligats que criden, però el que volen és que els 
toquin. liLa Talaia declina tota responsabilitat en cas de mossegada". Deixem la casa a la dreta i conti
nuem per un camí pista. 

0. 07 2.25 

Deixem un camí a l'esquerra amb un pas barrat groc. 

3 



0.13 2.38 

Punt groc amb un pas barrat, anirem cap a l'esquerra entremig del bosc mig cremat. Cal vigilar 
molt les senyals. 

0.04 2.42 

Arribem a una pista i un riu, anirem cap a l'esquerra. 

0. 08 2.50 

A la dreta tenim una cascada. 

0. 01 2.51 

A l'esquerra ens queden uns camps i darrera una casa. 

0. 04 2.55 

Hem de passar un riu, depenent de l'aigua que hi passi, ens haurem de descalçar per creuar-lo o 
fer un salt molt gran. Es preveu una aturada tècnica de 15 minuts per descordar les botes, eixugar els 
peus i tornar a cordar les botes. Reprenem la marxa, hi ha una marca molt clara que ens indica el 
camí. 

0.09 3. 04 

Trobem una pista, anirem a la dreta. 

0. 02 3.06 

Passem a tocar d'una casa, deixarem els camins que hi porten. 

0. 03 3.09 

Trobem un altre rierol, aquesta vegada el saltem d'un pas llarg i ens dirigim cap a unes cases. 

0.04 3.13 

Passem entre les cases amb una gran pallissa. 

0.03 3.16 

El camí passa entre dues alzines. 

0. 04 3. 20 

Pista molt ample, anirem cap a l'esquerra. 

0. 11 3.31 

Deixarem la pista per un camí cap a la dreta. 

0. 02 3.33 

Veiem el poble d ' Avià. 

0. 08 3. 41 

Passem a la vora d'una masia que ens queda a l'esquerra una mica elevada. 

0.02 3.43 

Tenim un dipòsit d'aigua a l'esquerra. 
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0. 06 3.49 

Bifurcació, baixem a la riera d'Avià que travessarem per un pont, molt a prop hi ha un bonic salt 
d'aigua. 

0.01 3. 50 

Trobem la primera casa d ' Avià. 

0. 03 3. 53 

Cementiri, acabat de passar girarem cap a la dreta, el camí es troba encimentat. 

0. 01 3.54 

S'ens ajunta una pista per l'esquerra que farem veure que no veiem, ja que aquesta hora tenim 
gana i anem directes al poble. 

0.03 3.57 

Avià, entrem per la zona de l'església. Fi de l'etapa i bon profit!! 
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