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SECCIO DE SENDERS 
AE TALAIA 

, 
EL CAMI DELS BONS HOMES GR-I07 

2a Etapa: PEGUERA - FONT DE LA BRUIXA - EL FERRÚS 
COLL DEL PORTET - MOLÍ DE FENERS - L 'ESPÀ 

22 de :ilovembre de 1998 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 6 h 

Colònia el Rosal. Esmorzar. 8 h 
8.30 h 

Pista de Fígols. 9.15 h 
Inici de l'etapa. 9.20 h 

El Ferrús . Reagrupament. 10.20 h 
10.30 h 

Coll. Reagrupament. 11.50 h 
12.05 h 

C311 del Portet. Reagrupament. 12.35 h 
12.45 h 

Molí de Feners. Dina¡. 14.20 h 
15.30 h 

L'Espà. Carretera. 16.20 h 
Sortida cap a Vilanova. 16.30 h 

Vilanova i la Geltrú. 20 h Tot depèn dels 
kemakus 

Esmorzarem a la Colònia el Rosal i dinarem al molí de Feners. Cal portar el dinar a la 
motxilla. 

Travessarem algunes tanques per al bestiar. Cal deixar les portelles tal com estaven. 

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

EL CAMÍ DELS BONS HOMES GR-I07 

2a Etapa: PEGUERA - FONT DE LA BRUIXA - EL FERRÚS 

COLL DEL PORTET - MOLÍ DE FENERS - L'ESPÀ 

22 de novembre de 1998 

Co�ençarem la sortida d'avui on finalitza l'asfaltat de la pista que puja de Fígols vers Peguera, on 
acabàrem el dia passat. En arribar al coll de la Creu de Fumanya, però, no retornarem cap a Peguera; 
per tal d'enllaça amb el GR-I07 seguirem directament vers la font de la Bruixa. D'aquesta manera ens 
estalviarem una estona de camí que, a l'etapa d'avui, és força recomanable. 

Horari 
Pardal 

0.00 

DESCRJPCIÓ D�L RECORREGUT 

Total 

0.00 

Final de la pista asfaltada que puja de Fígols (1620 m). 

0.10 0.10 

Coll de la Creu de Fumanya on hi ha un encreuament de pistes (1650 m). Agafem la de més a la 
dreta; la de l'esquerra indica Peguera. No trobarem les marques del GR fins arribar a la font de la 
Bruixa. 

0.17 0.27 

Bones vistes del Port del Compte i de la serra de Busa (1760 m). 

0.15 0.42 

Font de la Bruixa on retrobem el GR-I07 (1640 m). Hi ha una cruïlla de camins; agafem el de 
més a la dreta en direcció al coll del Portet. 

ltada d 'humits boscos de pi roig. 

0.12 0.54 

Pont a la dreta dèl camí del camí; no raja. Des d'aquí ja es veu la casa en runes anomenada el 
Ferrús i situada just als peus d� la roca Gran. 
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El camí desemboca en un prat estret i allargat. Cal travessar el prat tot continuant de cara en direc
ció a la casa en runes. Pocs metres després del prat la pista passa a ser un camí. 

El sender, marcadament ascendent, es bifurca en arribar al peu d'una enorme roca. Cal estar alerta 
amb les marques. 

0.0
.

1-., .... """7/)·., 1.01 

//o,v: <4��i �1640 m). Es tracta d'una antiga casa de pagès en runes situada al peu de la roca Gran 
del Ferms i des d'on es domina pràcticament tota la vall. El camí passa, no gaire ample, entre la casa, 
a l'esquerra, i la paret de roca, a la dreta. Cal continuar sempre pel costat de la paret de roca fins a 
pujar un petit turó, passada ja la casa. Pocs metres més enllà el corriol s'endinsa al bosc'o 

El sender, que passa planer entre els arbres, arriba a un punt on cal creuar una torrentera seca 
que, segons l'època de l'any, pot portar força aigua. Passat el torrent el camí fa una forta pujada. 

0.15 1.16 

El camí, en plena pujada, descriu un pronunciat revolt cap a l'esquerra. Som davant de la paret de 
la Roca Gran de Ferrús; l'espectacle és immens. Es continua pujant; el corriol es dirigeix vers l'es
querra. 

Durant l'ascensió, aprofitant alguna clariana, es pot gaudir de molt bones vistes sobre les pistes 
d'esquÍ dels Rasos de 'Peguera i tota la vall que es té a sota del Ferms. 

0.18 1.34 

CanlÍ tallat per un torrent; cal seguir un corriol que s'enfila per la dreta. Uns metres més amunt es 
troba un vas per on es pot creuar fàcilment. Després el camí s'endinsa en un bosc situat a sota mateix 
d'una enorme roca que està tombada. 

,,"" 
0.13 1.47 _ ..... �"c:"'"';;;J 

170/.0 � 
Pugem per una estreta canal entre lalf.6ea-tjfan del Ferms i la muntanya que li fa de continuació a 

l'oest. Pel mig de la canal s'esmuny un curs d'aigua; és el tram alt del riu Aigua de Llinars. Es puja en 
ziga-zaga per aquest camí ple de grans roques despreses de les parets que l'envolten. En aquesta zona 
es poden veure fàcilment isards i gians rapinyaires. 

Cal al final de la pujada deixem enrera la zona rocallosa i passem per prats arbrats. 

0.33 2.20 

Arribem al capdamunt de la pujada, en una mena d_ Hi ha una petita espla
nada, un prat de característiques pre-alpines, amb pins ne�It bones vistes sobre els 
dos vessants; cap a l'est el FerfÚs i la Gallina Pelada; cap al nord el Cadí i la zona de Gósol; a l'oest la 
serra del Verd i el Port del Compte. 

Iniciem la baixada cap a les Roques Blanques; entrem al bosc que hi ha baixant pel vessant nord i 
lleugerament cap a l'est. De primer el .camí és poc defmit i cal cercar les marques als arbres. 

Es creua un torrent sec que baixa de la cara nord del Ferrús; és una mena de torrent -tartera que té 
molts despreniments de pedres. 

Superada la torrentera, el canlÍ passa per sota unes enormes parets de roca que descriuen un semi
cercle sota el pic de la Gallina Pelada; l'indret s'anomena les RoquJ:.s,�:�es. S'entra en una mena 

f¡f¡<�1:/ 
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d'escletxa longitudinal. 

0.15 2.35 

El camí passa per sota d'una bauma que forma un perfecte aixopluc natural. L'estret camí transco-
rre entre la paret de roca i el barranc en tot aquest tram. 

. _"" .. __ .") . 
D· d d fi . . I d l ' l ' d' {5ro .Nb!J2; · . 

eIxa a enrera e ImtIvament a zona e roques, e corno s en Insa ¡en un . " .osC de PI negre l' 
boixos on es troba una tanca per a bestiar. El tram boscós dura, però, poca estona"

i el camí va a sortir 
en un enorme i obert prat prealpí. Arbres dispersos i una enbrme superfície de gespa configuren aquí 
un entorn de gran bellesa. 

0.13 2.48 " __ ') 
.p /.b /I;�"�// '. 
àl ceI1t.t:e'del prat esmentat. En aquest lloc pot ser difícil d'orientar-se o 

trobar camins ben _ ..... < els senyals de les pedres. La vista és immillorable; al sud-est el 
conjunt rocallós del Ferrús, la Gallina Pelada i Roques Blanques; cap al nord i a baix, veiem una vall, 
és la zona de Feners; també al nord, just davant nostre, teniJ;l1 el Pedraforca i, més al fons, el Cadí; a 
l'oest, la serra del Verd. 

Es continua endavant, en direcció nord, i immediatament es troba el que vindria a ser una pista 
forestal, tot i que força impracticable. És més aviat una petita rasa que no pas un ca...?J1Í; tot i amb això, 
es pren cap a la dreta i ràpidament s'arregla. 

0.11 2.59 

A mà dreta del camí hi ha una font amb un abeurador per al bestiar. Exactament en aquest punt 
s'ha d'abandonar la pista per anar vers un petit i gairebé invisible corriol que surt a mà esquerra i que 
baixa aIT\b fort pendent'tot fent ziga-zaga pel mig del bosc. 

El bosc és ple de camins marcats pel bestiar i es fa difícil trobar el camí con.ecte; cal seguir bé les 
marques. Baixem per la baga de les Llebres; més endavant el camí no giravolta tant. 

0.29 3.28 

Torrent de la Coma (1680 m). És el curs d'aigua que vertebra la vall i li dóna nom. De primer es 
passa el riuet i després, molt aprop, lilla torrentera seca que li fa d'afluent. El camí s'eixampla mo
mentàniament en canviar de vessant. 

Aquesta vall és molt elevada i el vessant que s'estava baixant acaba en un espadat, per això s'ha 
hagut de canviar de banda. La fondalada del torrent de la Coma és molt humida i tancada, extremada
ment arbrada, amb un sotabosc molt dens i gairebé sense cap senyal d'humanització. 

0.13 3.41 

Tanca de bestiar. El camí baixa amb fort pendent per la costa de Roderet al vessant nord del roc 
de Sant Telm. Des d'ací es veu el Pedraforca just al davant, al nord, i també es distingeix la carretera 
de Saldes a Gósol. 

0.10 3.51 

El camí desemboca en una pista; cal seguir-la cap a l'esquerra. Som a la baga de Cordoliu, pràcti
cament al capdavall de la baixada. 
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0.07 3.58 

Atenció ! Es deixa la pista per anar per un corriol a la dreta, marcat amb les dues marques de GR, 
que s'endinsa al bosc. Fort pendent. 

0.25 4.23 

Es desemboca en una pista que, per l'esquerra, ve de �assant per Bonner . 
(és el GR-107-1). Arribem al riu Aigua de Valls al punt di_; travessem el riu 
Ruixol per un pont i seguim la pista cap a Feners. 

El camí desemboca en una pista asfaltada; sota un arbre, en un mur, hi ha una petita font. El 
sender continua per l'esquerra; a la dreta, a només 50 metres, hi ha el petit nucli de Feners (1240 m). 

En arribar en una bifurcació es pren una pista asfaltada que va a l'esquerra. 

0.24 4.47 

La Farga (1240 m). Just al costat del riu hi ha aquesta casa, força gran que té al costat una font. A 
l'altra banda del riu es pot veure una antiga casa derruïda. Hi ha una bifurcació; agafem el camí de la 
dreta que puja cap al poble de l'Espà. 

Bifurcació; cal seguir sempre amunt, ja que s'ha de pujar al poble de l'Espà; en aquest cas l'opció 
és anar cap a la dreta. Tot aquest tram de pujada en direcció a l'Espà és un xic variat, tant es travessen 
prats com zones emboscades o embrossades. El cas és anar-se enfilant fins al poble; es passa per sota 
d'una línia d'alta tensió. 

0.16 5.03 

(1320 m). El camí passa entre murs de pedra, al final fa un revolt a la dreta i 
segueIx un carrer cImentat i amb graons. Cap a la dreta es pot anar a visitar l'església, romànica, dedi
cada a sant Andreu. 

El carrer cimentat que s 'ha pres desemboca en una mena de plaça on hi ha una font amb un abeu
rador per a animals. Cal continuar pel carrer asfaltat que puja cap a la carretera i surt del poble. 

0.10 5.13 

Arribem a la carretera B-400. 

Equip de ruta: Marga Carbonell, Judit Català, Carles Garciapons, Nati Salvador 
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