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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

, 

EL CAMI DELS BONS HOMES GR-I07 

Sa Etapa: BELLVER DE CERDANYA - ORDÈN - TALL TENDRE 

LA BASTIDA - COBORRIU DE LA LLOSA - VILIELLA 

3 d'octubre de 1999 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 6 h 

Àrea del túnel del Cadí. Esmorzar. 8.30 h 
9 h 

Bellver de Cerdanya. Inici de l'etapa. 9.15 h 

Peu pic de la Roca Punxent. Reagrupament. 10 h 
10.15 h 

Ordèn. Reagrupament. 11. 05 h 
11.20 h 

Talltendre. Reagrupament. 11.45 h 
11.55 h 

La Bastida. Reagrupament. 12.55 h 
13.10 h 

Coborriu de la Llosa. Reagrupament. 14 h 
14.15 h 

Viliella. Dinar. 15.05 h 
16.05 h 

Carretera de Lles. Reagrupament. 16.45 h 
Sortida cap a Vilanova. 17 h 

Vilanova i la Geltrú. 20 h 
Tot depèn dels kemakus 

Esmorzarem a l'àrea de servei del túnel del Cadí i dinarem pel camí, a Viliella (no hi ha serveis). Cal portar 

el dinar a la motxilla. 

On dinarem sembla que no hi ha aigua; cal agafar-ne a la font que es troba abans de creuar el torrent de Cobo

rriu. 

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

0.00 0.00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Quilometratge 

0.00 

Bellver de Cerdanya (1000 m). Plaça de Sant Roc. En una antiga ermita hi ha l'Oficina d'Infor
mació del Parc Natural del Cadí-Moixeró. A l'altre costat de la carretera, sota d'un gran desmai, hi ha 
una font. Es deixa la plaça de Sant Roc tot seguint l'avinguda de Pere Sicart, que és l'accés a la pobla

ció dels vehicles provinents de la carretera N-260. 

0.03 0.03 0.31 

Riu Segre. Al bell mig de la Cerdanya, aquest riu vertebra la vall. Es creua el riu per un pont i es 
passa al vessant nord de la vall. 

0.01 0.04 0.48 

Carretera N-260. Passat el pont s'agafa la carretera cap a la dreta en direcció a Puigcerdà. En 
aquest tram la carretera és un com un carrer, ja que hi ha bars, hotels i d'altres edificis que encara 

formen part del poble. 

0.02 0.06 0.62 

Bifurcació. Es deixa a la dreta una pista que baixa a la piscina municipal, es travessa la carretera 
(hi ha un pal indicador) i s'agafa un camí asfaltat que surt a l'esquerra de la carretera, pel costat d'uns 
xalets; de seguida, la pista gira a la dreta pujant fortament. Es passa pràcticament per sobre de la carre
tera; encara es van trobant alguns xalets dispersos, però de seguida es deixa la població enrera. 

Se segueix el camí principal, asfaltat, que va fent retombs. 

0.04 0.10 0.98 

Bifurcació. Passada l'última casa cal continuar per un camí de terra cap amunt; és el camí que va 
a Ordèn. 
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0.11 0.21 1.73 

Cal Codolet. Casa de pagès molt gran, abandonada i gairebé derruïda, situada en una solana molt 
seca que ha començat des que s'ha sortit de Bellver. El terreny és pràcticament erm i només hi ha 
alguns pins; aquest ambient tan sec és curiós si es té en compte que s'és per damunt dels 1100 metres. 
El camí va pujant fent ziga-zagues i voreja el pic de la Roca Punxent. 

El més espectacular d'aquest camí són les vistes, ja que no hi arbres i es pot mirar en totes direc
cions i, per tant, veure el Pirineu i Prepirineu, des del Puigmal fins a la Torre del Cadí, i també tota la 

Cerdanya. 

0.23 0.44 3.78 

Peu del pic de la Roca Punxent (1332 m). 

0.19 1.03 4.63 

Bifurcació. En un revolt de la pista es deixa un camí a la dreta que porta a una pedrera; hi ha un 
rètol de prohibit el pas. El GR va amunt tal com es venia. 

0.13 1.16 5.58 

Bifurcació. S'ha de continuar pujant per la solana, l'alçada que s'ha assolit ja és molt considerable 
i es pot veure el Cadí pràcticament al mateix nivell. Es deixa un camí a la dreta i es continua per la 
pista. 

0.03 1.19 5.84 

Bifurcació. A l'esquerra es deixa un camí que porta al cim del Tossal Ras (1565 m). Aquest és el 
punt més alt de l'itinerari. Es continua per la pista de la dreta. A partir d'aquÍ el camí transcórrer 
planer fins al poblet d'Ordèn. 

El Tossal Ras no és exactament un cim ni un coll, és com un altiplà, un llom ple de feixes 
camps, senyal inequívoc que aquesta terra fou cultivada tot i ser a 1500 metres d'alçada. 

0.09 1.28 6.55 

Bifurcació. A l'esquerra es deixa un camí, se segueix per la dreta cap a Ordèn, poble amb el qual 
ja es té contacte visual. 

0.03 1.31 6.82 

Ordèn (1500 m). Plaça de l'Església. Des d'aquest punt, ja es pot veure el proper nucli de Tall
tendre, cap al qual va el GR, just a l'oest per damunt d'Ordèn. Se surt de la plaça pel camí que queda 
a l'esquerra tot mirant la porta de l'església. 

0.06 1.37 7.18 

Torrent de Prat de Codines. El camí, en un pronunciat revolt, creua aquest torrent, que estacio
nalment pot dur molta aigua. Els entorns són de bosc de ribera, cosa curiosa a 1500 metres d'alçada. 
Passat un torrent es gira a l'esquerra i a la dreta es pot veure una petita cascada. 

0.16 1.53 8.48 

TaIItendre (1575 m). Rètol indicador que dóna entrada al poble. Una bona part de les edificacions 
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que es veuen estan derruïdes i alguna està restaurada. la sensació d'abandó és gran. A un nivell més 
baix es veu el nucli d'Ordèn. 

S'entra al poble per la pista i uns 70 metres més endavant s'arriba a una cantonada on s'ha de 
trencar bruscament cap a l'esquerra i amunt. Si es volgués anar a veure l'església caldria continuar de 

dret uns quants metres més. 

0.02 1.55 8.69 

Bifurcació. A l'alçada de l'última casa del poble es troben dos camins i se segueix el de l' esque
rra; el de la dreta és el que ve de l'església. Pocs metres més endavant, es deixa un camí a l'esquerra 
que baixa al poble i es continua per la pista que marxa amb un mur de pedra a la dreta. Cal seguir 
sempre la pista principal. 

0.04 1.59 8.89 

Capelleta. És una petita edificació, un altar amb una teulada de fusta i pissarra, que sembla de 
nova construcció. Just a la dreta de la capella es deixa un camí i es continua cap avall pel costat d'un 

riuet. 

0.08 2.07 9.46 

Clot de Matamoros. Hi ha una cruïlla on es continua pel camí de la dreta i amunt; a l'esquerra 
se'n deixa un que va a passar el riu. Uns 30 metres més endavant es deixa un camí a la dreta. 

0.01 2.08 9.52 

Torrent de la Guilla. La pista travessa el riu que vertebra la petita vall que es va remuntant desa 
de que s'ha sortit de Talltendre. Es canvia de vessant tot pujant. 

0.07 2.15 9.90 

Serrat de Sobirà (1660 m). Fa com una mena de coll, tot i que no ho és; es canvia de vessant, es 
deixa la vall lateral per la qual es pujava i es torna a estar just sobre la vall del Segre. Es veu tota la 
Cerdanya i el Cadí al fons, que queda gairebé al mateix nivell. 

0.13 2.28 10.82 

Tanca elèctrica. La pista creua una tanca elèctrica per al bestiar, ja la límit de la propietat de la 
Bastida, nom de la casa cap a on es dirigeix el GR i que ja es pot veure a l'oest. Es creua el límit 

municipal i s'entra al terme de Prullans. 

Es passa una torrentera i seguidament es deixa un camí a la dreta. Cal seguir la pista i passar una 
tanca elèctrica per a bestiar. 

0.10 2.38 11.50 

Torrent de la Borda. poc després de passar una tanca es creua el torrent i el camí s'enfila fins a 
la casa, que ja no queda lluny. 

0.14 2.52 12.39 

La Bastida (1650 m). S'entra a la propietat per un camí sota d'uns pollancres. Quan s'arriba just 
al davant dels accessos de la casa, es gira en angle recte cap a la dreta fins a una esplanada on conver
geixen quatre camins. 
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El primer camí a la dreta va a uns prats i a les pastures; el que ve a continuació porta a les ins
tal'lacions i dependències de la casa. Just al davant surten dos camins de costat; el de més a l'esquerra, 

que va avall, és la pista transitable que baixa a Ardòvol; el camí dels Bons Homes és la pista que conti
nua per la dreta del que va a Ardòvol i que marxa més planera. 

0.07 2.59 12.63 

Dos torrents. Poc després de passar una tanca es creuen dos torrents molt seguits; més enllà es 
veu que uns quants metres més avall convergeixen en el que s'anomena torrent del Casot. 

0.10 3.09 13.51 

Bifurcació. És la primera vegada en tot aquest tram que el GR entra en un bosc, en aquest cas de 
pins (1750 m). La pista descriu un revolt a l'extrem de la serra de Santa Anna i s'encara cap al nord, 
just a la boca de la vall de la Llosa, que s'haurà de remuntar fins a la frontera francesa. Després del 
fort revolt i de l'aparició dels pins, el camí es bifurca. Cal seguir el de l'esquerra, que davalla amb 
forta pendent en alguns trams. S'alternen els trams de bosc amb àmplies clarianes que ofereixen bones 
vistes sobre els nuclis de Lles i Vi1iella, situats al vessant oposat de la vall de la Llosa. 

0.16 3.25 14.69 

Bifurcació. Es deixa un camí a la dreta i es continua pel de l'esquerra avall cap a Coborriu de la 
Llosa. 

0.01 3.26 14.79 

Torrent. Es travessa i es creua una tanca elèctrica per al bestiar. Es veu per primera vegada una 
casa blanca, que es de Coborriu de la Llosa. 

0.10 3.36 15.35 

Font. A la dreta de la pista, té un broc de ferro del qual raja un bon doll d'aigua. És l'únic lloc 
que es troba per agafar aigua. 

0.02 3.38 15.43 

Torrent de Coborriu. Hi ha una caseta a la vora del torrent. Es pot creuar per un petit pont fet de 
bigues de formigó o per unes passeres. Un cop a l'altra banda cal passar novament una tanca elèctrica. 
Després el camí es bifurca; se segueix el de l'esquerra i avall; el de la dreta porta a unes cases prope
res. Quan entra a Coborriu el camí es transforma en carrer empedrat. 

0.02 3.40 15.55 

Coborriu de la Llosa (1540 m). Es passa pel que seria la plaça del poble i s'arriba a les escales 
que pugen a l'església. 

Se surt pel carrer empedrat i a la cantonada s'agafa la pista cap a la dreta en direcció a Viliella i 
Lles; per l'esquerra va a Ardòvol i Prullans. 

0.02 3.42 15.77 

Cruilla. A la dreta es deixa un camí ascendent i molt irregular i es continua per l'esquerra, per la 
pista principal. Uns 10 metres més endavant es deixa un camí per l'esquerra que baixa a uns prats, es 
continua de dret; després la pista fa un fort revolt. 
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0.02 3.44 15.97 

Després d'un marcat revolt a la dreta deixem el GR i agafem la pista de l'esquerra que va avall. 

0.16 4.00 

Deixem un trencall a l'esquerra i travessem el riu de la Llosa (1400 m). 

Més endavant passem prop de les Cases d'En Vilar. 

0.18 4.18 

Torrent de Viliella que no travessem. Cruïlla; agafem la pista de la dreta en direcció a Viliella. 

0.09 4.27 

Viliella (1550 m). Travessem el poble pel carrer Major. 

0.03 4.30 

Seguint el carrer Major trobem un rec d'aigua. Ací hem de girar a l'esquerra i el travessem per un 

pontet. 

0.01 4.31 

Deixem el camí encimentat i seguim per una pista de terra a l'esquerra. 

0.09 4.40 

Arribem al coll; la pista comença a davallar suaument. Se segueix la pista principal. 

0.14 4.54 

Travessem un torrent per un pont; a l'esquerra deixem una casa. 

0.07 5.01 

Arribem a la carretera que puja de Lles i va cap al refugi de Cap de Rec (1630 m). Hi ha un pal 
indicador molt rovellat. 

Equip de ruta: Carles Gonzalez, Montse Porcar, Nati Salvador 
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TALLTENDRE i ORDÈN 

Talltendre i Ordèn són dos poblets de la Cerdanya que resten enlairats, en plena solana, a la mun
tanya de la dreta del Segre al seu pas per Bellver. 

Talltendre (1575 m) era el cap del municipi (annexat el 1962) i el seu terme, endinsat com un 
tascó ens els Pirineus axials, per la serra de Calm Colomer confronta amb Meranges. Aquesta serra és 
una mena d'esquena d'ase esquistosa entre les valls de la Llosa, a ponent, i Tova, a llevant. El poble de . 
Talltendre. arrecerat al turó de la Llacuna, té l'església parroquial dedicada a Sant Iscle i Santa Victò
ria, romànica, amb un absis sense arcuacions, documentada en l'acte de consagració de la catedral 
d'Urgell. 

El poblet d'Ordèn (1500 m) que també és citat a l'acta de consagració de la catedral d'Urgell té 
l'antiga església parroquial de Santa Maria, romànica, també sense arcuacions, amb una capella a mane
ra de sagristia afegida a l'absis en època posterior. 

Cal mencionar la fama del conreu de naps d'aquesta àrea, producte molt freqüent en la cuina 
ceretana. 

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

VILIELLA i COBORRIU DE LA LLOSA 

Al caire del cingle sobre la vall de la Llosa, a tramuntana de Lles, a la Cerdanya, hi ha el poble de 
Viliella (1550 m), el mes septentrional del municipi de Lles. Vora el torrent de Viliella, que aflueix per 
la dreta del riu de la Llosa, hi ha l'església parroquial que és dedicada a Sant Sebastià. El lloc s'anome
nava antigament Valiella i a la primera meitat del segle XIV pertanyia als Cadell. Prop de Viliella, 
entre el torrent del seu nom i el riu de la Llosa hi ha el mas del Vilar o de la Llosa, antic llogarret amb 

les ruïnes de l'ermita de Sant Marc. 

Enfront de Viliella, però a l'esquerra del riu de la Llosa i vora el riu de Coborriu hi ha el veïnat 
de Coborriu de la Llosa (1540 m), amb l'església parroquial de Santa Llúcia. Al fons de la vall de la 
Llosa hi ha el despoblat de la Llosa, sota les ruïnes del castell de la Llosa, del qual resten uns murs 
espitllerats. Prop seu hi ha la capella del castell, actual santuari dels Àngels de la Llosa o de Viliella, a 
la dreta del riu, sense culte i arruïnat. L'edifici és rectangular, té la volta esfondrada i conserva un 
parell d'arcs un xic apuntats. Prop seu hi ha l'important mas de Cal Jan de la Llosa. 
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