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'EL CAMI DELS BONS HOMES GR-I07 

4a Etapa: - GRÉIXER - ESCRIU - REFUGI SANT JORDI - COLL DE PENDÍS 

FONT DE L'INGLA - SANT SERNI DE COBORRIU - TALLÓ 

6 de juny de 1999 
HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 6 h 

Guardiola de Berguedà.. Esmorzar. 8.15 h 
8. 45 h 

Cruïlla de Gréixer. Inici de l'etapa. 9.15 h 

Gréixer. Reagrupament. 9.25 h 
9. 35 h 

Coll d'Escriu. Reagrupament. 10.25 h 
10.40 h 

Refugi Sant Jordi. Reagrupament. 11.40 h 
11.55 h 

Coll .de Pendís. Reagrupament. 12.25 h 
12. 35 h 

Refugi d'Ingla. Reagrupament. 13.15 h 
13.25 h 

Font d'Ingla. Dinar. 14.25 h 
15. 40 h 

Sant Semi de Coborriu. Reagrupament. 16.25 h 
16.35 h 

Talló. 16.55 h 
Sortida cap a Vilanova. 17.15 h 

Vilanova i la Geltrú. 20 h 
Tot depèn dels kemakus 

Notes.-

** Esmorzarem a Guardiola de Berguedà, hi ha alguns bars, i dinarem pel camí, a la font d'Ingla. Cal portar el dinar 
a la motxilla. 

** On dinarem no hi ha aigua; cal agafar-ne al refugi Sant Jordi. 
** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
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EL CAMI DELS BONS HOMES GR-I07 

4a Etapa: - GRÉIXER - ESCRIU - REFUGI SANT JORDI - COLL DE PENDÍS 

FONT DE L'INGLA - SANT SERNI DE COBORRIU - TALLÓ 

6 de juny de 1999 

Horari 
Parcial Total 

0.00 0. 00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Agafem la pista ampla i pedregosa que puja cap a Gréixer (1000 m). Pal indicador. Magnífiques 
vistes sobre les Penyes Altes del Moixeró. 

0.10 0.10 

Gréixer (1100 m). Reagrupament 10 mino La població ens queda a la dreta. Davant un pal indi
cador del parc natural, agafem el camí de l'esquerra. Ens endinsem en una roureda. 

0.07 0.17 

Bifurcació. Seguim el camí de l'esquerra i més endavant travessem la canal de la Serp. Seguida
ment, a la dreta, es troba una roca molt curiosa composta d'estrats molt clars i ben definits, anomenada 
la mena d'or. 

0.07 0.24 

Creuem el torrent de la Fontbona (1160 m). 

0.01 0.25 

Continuem pel camí principal que fa un fort revolt cap a l'esquerra. A la dreta deixem un camí 
entre roques que porta cap una presa en forma de llac. Visita opcional. 

0.04 0.29 

Després de travessar una torrentera seca, agafem el camí de l'esquerra que va cap amunt. 
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0.03 0.32 

En plena pujada, el camí fa un fort revolt i pugem fent ziga-zaga. Deixem el camí de la dreta i ens 
endinsem en una magnífica fageda. 

0.04 0.36 

Deixem un camí a l'esquerra i seguim pel camí principal. 

0.09 0.45 

Som a la Bauma la Baiol. Agafem la pista cap a la dreta (als senyals indicadors del parc natural 

posa: Itinerari 2). 

0.14 0.59 

Seguim per la pista ampla tot deixant-ne una a l'esquerra. 

0. 02 1.01 

Coll d'Escriu (1500 m). Reagrupament 15 mino Pal indicador del parc natural.. Sortim del coll 
seguint el camí que portàvem. Ara davallem fent ziga-zagues i ens endinsem en boscos de pi roig. 

0.23 1.24 

L'Escriu (1290 m). Parell d'edificacions derruïdes al fons i al bell mig d'aquesta deshabitada vall 
envoltada de cingleres. Aquesta zona és situada just darrera del pas dels Empedrats, que comunica 
aquesta vall amb la de Bastareny. 

Passades aquestes construccions, canviem de cantó de la vall per començar a pujar cap el coll de 

Pendís. 

0.02 1.26 

Deixem un trencall a la dreta. 

0.05 1. 31 

Travessem un torrent i a la bifurcació continuem pel camí de la dreta que creua el torrent de la 
Font del Faig. canviem de vessant i comencem a pujar pel camí de la dreta. Seguim els senyals grocs 

del parc natural. 

0.19 1. 50 

Arribem en uns prats amplis. El lloc és ple de corriols. Seguim direcció cap el refugi. 

0.12 2.02 

Refugi de Sant Jordi (1590 m). Reagrupament 15 mino Probablement és l'últim lloc de la travessa 
on trobem aigua. Paisatge pre-alpí amb prats i boscos de pi negre envoltats de cims de més de 2000 
metres. Amb una mica de sort podrem veure isards. 

Sortim del refugi per la seva esquerra, passant per davant la font del Faig i vorejant-la. Anem 
pujant seguint els senyals del GR. 
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0.28 2. 30 

Coll de Pendís (1790 m). Reagrupament 10 mino És el pas natural més baix de tots els que hi ha 
en aquesta serralada entre el Berguedà i la Cerdanya. En aquesta petita esplanada conflueixen el GR-
107 (el dels Bons Homes) amb la variant GR-150-1 que recorre tota la carena del Moixeró i el Cadí. 

Tenim bones vistes sobre la Cerdanya. 

Seguim tot recte, cap el nord, per un antic camí ramader que s'endinsa al bosc de pi negre. 

0.03 2. 33 

Bifurcació. Nosaltres continuem pel camí de l'esquerra i avall. 

0.06 2. 39 

Cal anar cap a la dreta. Alerta a no perdre els senyals. 

0. 02 2.41 

El camí s'enfila cap a un pas estret entre dues roques. El lloc és com un balcó privilegiat per sobre 
dels boscos de la vall de l'Ingla. Al fons podem veure tota la depressió que és la Cerdanya i el Pirineu 

axial al darrera. 

0.02 2. 43 

Abans d'una mena de torrentera-torrent deixem a la dreta el camí principal i seguim baixant pel de 

l'esquerra. El GR es fica en el vessant del grau de Cireres. 

0.07 2.50 

Travessem un torrent. El camí es complica, ple de brancatges baixos i arbres caiguts. 

0.09 2.59 

Creuem un rierol que baixa de sota el pic turó de Prat Agre. Una mica més endavant el camí fa un 
fort revolt i gira cap a l'esquerra. 

0. 03 3.02 

Desemboquem en una pista ampla i la seguim cap a la dreta. 

0.07 3.09 

Font dels Cortals (1600 m). Font-dipòsit. Aigua no recomanada per beure. Cap al Cadí, tenim 
bones vistes del puig de Terrers i el Comabona. 

Agafem la pista que va cap a l'esquerra i avall. 

0.02 3.11 

Refugi de l'Ingla. Reagrupament 10 mino Refugi forestal d'accés lliure al bell mig d'una àrea de 

pícnic. Font! 
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0.10 3.21 

La pista travessa un torrent canalitzat per un tub. Continuem baixant ara entre arbres caducifolis i 

pi roig. 

0.07 3.28 

A l'altra banda de la vall veiem les casetes de can Serra. 

0.31 3.59 

Bifurcació al fons de la vall. El camí fa un fort revolt cap a la dreta i seguim pel costat del riu 
Ingla. Més endavant el creuem per un pont de formigó i canviem de vessant. 

0.10 4.09 

Font de l'Ingla (1360 m). Dinar 75 mino Quan vam venir a preparar el sender, no rajava; ara??? 
Àrea de picnic del parc natural. a la dreta del camí, a l'altra banda del riu hi ha les dues cases anome
nades de l'Ingla de Baix. Vora el riu hi ha vegetació de ribera, amb grans pollancres. 

Seguim per la pista. 

0.13 4.22 

Creuem el riu dues vegades per dos ponts i entrem a un petit congost. 

0.09 4. 31 

El camí surt d'entre les altes parets de pedra. Passem pel costat del rètol que indica el límit del 
parc natural del Cadí-Moixeró i entrem a la planura de la Cerdanya. 

Ja hem sortit de la tancada vall de l'Ingla i passem pel mig de camps de conreus: cereals, horta, 

farratges . . .  Som a la part més baixa de la depressió tectònica que hi ha entre el Pirineu i el Prepirineu: 
la Cerdanya. 

0.20 4. 51 

Masia i font de Misser Pi (aigua!). És la primera casa habitada de forma permanent que es troba 
des de Gréixer fins aquí. 

0.04 4.55 

Sant Semi de Coborriu (1090 m). Reagrupament 10 mino Punt de confluència amb el GR-150 que 
va junt amb el GR-107 fins a l'entrada de Bellver. Seguim per la pista que portàvem. 

0.08 5.03 

Desemboquem a una pista asfaltada que seguim cap a la dreta. 

0.12 5.15 

Talló (1035 m) Petit nucli on destaca l'església romànica de Santa Maria, anomenada la Catedral 
de la Cerdanya. 

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

L'enclavament de Gréixer, situat sota mateix de la serra de Moixeró, pertany al terme municipal 
de Guardiola de Berguedà tot i que és separat de la resta del territori municipal per una extensa faixa 
del terme de Bagà. Aquest enclavament limita al nord amb Grus, a l'oest amb Riu de Pendís i Bellver 

de Cerdanya i al sud i a l'est amb Bagà. 

Al territori de Gréixer hi ha l'antiga parròquia de Sant Andreu de Gréixer que depenia del mones
tir de Ripoll. L'edifici primitiu fou bastit pel prevere Daguí i consagrat l'any 871. L'edifici actual és 

d'una sola nau, coberta amb volta de mig punt i acabada en un absis semicircular, cobert amb volta de 
quart d'esfera. La porta d'entrada, de mig punt i adovellada, és a tramuntana i el mur de ponent es 
perllonga en un campanar d'espadanya. A la baixa dat mitjana, al segle XIII, s'esmenta l'església de 

Sant Nazari, que sembla ser que s'esfondrà poc després del 1343. 

Al límit oriental de l'enclavament, hi ha el veïnat de l'Hospitalet de Roca-sança, que es formà al 
voltant de l'antic hospital d'aquest nom que era situat a l'antic camí que per Gréixer i coll de Jou es 
dirigia a Bagà. És documentada des del 1279. Es conserva l'església romànica de Santa Maria de Roca
sança, gairebé ofegada pel casal que té adossat. És un edifici d'una nau, coberta amb volta de canó una 
mica apuntada, i un absis semicircular, que ha estat restaurat. 

Dins del terme de Gréixer també se situa el túnel anomenat del Cadí i, als vessants sud-orientals 
del coll de Pendís, prop de la font del Faig, el refugi muntanyenc de Sant Jordi. 

* * * * * * * * * * * * 

TALLÓ 

El poblet de Talló es emplaçat al sud de la vila de Bellver de Cerdanya, cap del terme municipal 
del mateix nom, situat al centre de la Batllia de Bellver, dita també Petita Cerdanya. 

L'església de Santa Maria de Talló és romànica del segle XII, d'una nau, amb arcades laterals 

o ¡ 2 S � 5m. 

Planta de l'església de Talló 

apuntades, capçada per un absis semicircular decorat exterior
ment amb arcuacions llombardes; al lloc que correspondria al 
braç nord del transsepte s'aixeca un campanar de torre qua
drat, obra del segle XVI, que havia sostingut una campana 

fosa el 1511, d'un so tan potent que se sentia fins a Puigcerdà. 
La porta de l'església, a ponent, és ferrada; s 'hi accedeix per 
un porxo de tres arcs. S'hi venera la Mare de Déu de Talló, 
que és una talla del segle XIII. 

L'església havia estat seu d'una canònica augustiniana, a la 
qual el comte Ramon Guifré de Cerdanya féu una donació 
important el 1098 i que es mantingué fins al segle XIV. Hi 
residia l'ardiaca de Cerdanya, dignitat de la canònica de la Seu 
d'Urgell. 

Seguint en direcció a migdia, el camí de Talló mena a 
Coborriu de Bellver, dit antigament Coborriu de Talló. L'es
glésia romànica de Sant Serni de Coborriu, d'una nau, absis 
semicircular llis i teulades de llicorella restaurades, fou consa
grada el 1137 pels bisbes Pere Berenguer d'Urgell i Udalgar 
d'Elna. 
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