
SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

EL CAMÍ DELS BONS HOMES GR-I07 

6a Etapa: VILIELLA - CAN JAN DE LA LLOSA - NTRA.SRA. DELS ÀNGELS 

CABANA DELS ESPARVERS - PORTELLA BLANCA D'ANDORRA 

CABANA DE CAMPCARDÓS - PORTA 

Notes.-

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 

Àrea del túnel del Cadí. Esmorzar. 

Cruilla Ctra Cap de Rec - Camí de ViIieIla. Inici. 

Can Jan de la Llosa. Reagrupament. 

Capella de Nostra Senyora del Àngels. Reagrupament. 

Prat. Reagrupament. 

Coll de la Portella Blanca d'Andorra. Reagrupament. 

Coma de Campcardós. Reagrupament i dinar. 

Cabana de Campcardós. Reagrupament. 

Porta. Reagrupament. 
Sortida cap a Vilanova. 

Vilanova i la Geltrú. 

4 de juny de 2000 

6 h 

8.30 h 
9 h 

9.45 h 

10.50 h 
11 h 

12.20 h 
12.30 h 

13 h 
13.10 h 

14 h 
14.20 h 

14.40 h 
15.30 h 

16.30 h 
16.40 h 

17.45 h 
18 h 

21 h 

** Esmorzarem a l'àrea de servei del túnel del Cadí i dinarem pel camí. Cal portar el dinar a la motxilla. 
** Tingueu en compte que l'organització sempre pot modificar aquesta previsió d'horari en funció de com es vagi 

desenvolupant l'etapa (Condicions climàtiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 
** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
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DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

El recorregut total d'aquesta etapa no s 'ha pogut fer prèviament perquè el dia que es va intentar les 
condicions metereològiques eren molt desfavorables i només van permetre arribar a la cabana dels 
Esparvers. És per això que cal que tothom vigili bé la senyalització i consulti la descripció (còpia literal 
de la topoguia). 

L'autocar ens deixarà al punt on ens va recollir a l'anterior etapa, és a dir, a la cruïlla de la carre
tera que puja de Lles cap al refugi de Cap de Rec amb el camí que porta a Viliella. Hem de seguir 
aquest camí i, en uns 30 minuts, arribarem a Viliella. 

Horari 
Parcial 

0.00 

Total 

0.00 

Cruilla Ctra Cap de Rec - Camí de Viliella (1630 m). Seguim el camí en direcció a Viliella. 

0.07 0.07 

Deixem una casa a la dreta; travessem un torrent per un pont (1620 m). 

0.14 0.21 

Passem un petit coll i comencem a davallar vers Viliella (1590 m). 

0.10 0.31 

Viliella (1550 m). Hem de travessar el poble pel carrer Major i anar a buscar la pista que baixa 
cap a Can Jan de la Llosa. 



0.20 0.51 

Passem pel costat del Molí de Salt (1540 m). 

0.15 1.06 

Can Jan de la Llosa (1570 m); passem a tocar del nucli principal. És l'últim nucli habitat de la 

vall. 

0.02 1.08 

Després de travessar el conjunt de cases es creua el riu i continuem cap a l'esquerra pujant i se-
guint el GR-11-10. 

. 

0.03 1.11 

Per la dreta s'ens uneix el GR-107. A partir d'ací els dos senders GR-11-10 i GR-107 van junts 
fins a la cabana dels Esparvers. Pugem cap a l'esquerra. 

0.02 1.13 

Passem una barrera situada en un pas estret entre la cascada del riu i la paret de roca. 

0.04 1.17 

Enlairades a la nostra esquerra veiem les ruïnes del castell de la Llosa. 

0.08 1.25 

Tanca metàl'lica de color carbassa. Des que s'ha passat l'estret el paisatge ha canviat molt: domi
nen els pins i els prats, el riu és ple de salts, tolls i rocs, la vall s'ha fet molt més estreta i ja no es 
veuen terres de conreu; tot és molt més feréstec. 

0.02 1.27 

Barraca de la Farga (1700 m). A la dreta del camí hi ha una cabana de pastors gairebé derruïda. 

0.02 1.29 

Bifurcació. Es deixa un camí a l'esquerra que va al riu. 

0.07 1.36 

Torrent de la Ginebrosa. La pista creua el torrent, ja en una zona de prats oberts prealpins. A 
partir d'ací comença una ascensió en ziga-zaga. 

0.01 1.37 

Riu de Calm Colomer (1740 m). Es creua per primera vegada aquest riu que successivament 
s'anirà trobant i creuant. En aquest tram es puja molt ràpidament de cota; els entorns són de pi negre i 
les vistes sobre tota la vall de la Llosa són esplèndides. Els cims de l'entorn són pics rocosos i pelats 
que sobrepassem de llarg els 2000 m. El paisatge és molt feréstec. 
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0.04 1.41 

Es creua el riu de Calm Colomer per un pont. 

0.02 1.43 

Es torna a passar el riu per un pont. Amb aquesta forta ascensió en ziga-zaga ja s'ha arribat a la 

cota dels 1850 m. 

0.06 1.49 

Bifurcació. Es continua per la dreta i amunt. Des d'aquest punt es tenen molt bones vistes, en 
direcció sud, de tota la vall de la Llosa. Al nord-oest es veu el pic de la Muga, de 2859 m. L'entorn és 
dominat pel pi negre i per afloraments granítics del Pirineu axial. 

0.19 2.08 

Tanca metàl·lica. La pista, que després de la forta pujada ja va molt planera per una cota propera 
als 1950 m, creua una gran tanca per al bestiar. La ruta transcorre molt propera al riu de la Llosa. 

0.05 2.13 

Riu de la Llosa (1950 m). Es creua per un pont fet de troncs. Es canvia de vessant i es remunta 
la vall pel vessant oest, per la dreta. Més endavant es passa un petit aiguamoll creat per un torrent que 
s'escampa per un prat. 

0.11 2.24 

Nostra Senyora dels Àngels (2000 m). És situada prop d'uns arbres, a uns 25 m a l'esquerra del 
camí. A part de la capelleta, també hi ha habilitada una barbacoa i una taula de pedra amb bancs. Pocs 
metres més endavant es veu l'antiga caserna destruïda de la guàrdia civil de frontera. 

0.02 2.26 

Fi de la pista. La pista es converteix en un camí que va entre els arbres. La vall s'estreny molt i 
el camí comença una pronunciada ascensió. 

0.09 2.37 

Cruilla. Punt de confluència amb el GR-11; en aquest punt acaba la variant GR-11-10 que seguia 
el mateix itinerari que el Camí dels Bons Homes. Cap a la dreta, en direcció est, es deixa un camí que 
és el que segueix el GR-11 en direcció a Engorgs. El GR-I07 i el GR-11 van un tros junts. 

0. 02 2.39 

Bifurcació. Hi ha un arbre ple d'indicadors i senyals situat sobre el riu Vallcivera, afluent del de 
la Llosa. Pal camí de l'esquerra, en direcció oest, el GR-l1 se separa del GR-I07 i va cap a Andorra. 
El GR-107 gira bruscament cap a la dreta, baixa al riu i va a creuar-lo per una palanca de fusta. 

0. 01 2.40 

Cabana dels Esparvers (2060 m). Es va pel prat cap a la dreta, a l'est, de cara a la porta tal com 
s'ha arribat. Uns metres més endavant es pren la direcció nord per remuntar la vall del riu d'Engaït. 
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0.08 2.48 

Bifurcació. Es remunta la vall pel costat del riu d'Engaït; es deixa a l'esquerra un camí que puja. 
Cal continuar per la dreta. 

0.07 2.55 

Prat (2160 m). Després d'una forta pujada per dins d'una mena de congost arbrat del riu d'Engaït, 
s'arriba al prat que hi ha a la capçalera de la vall. No hi haurà més arbres, només un gran prat envoltat 
de cims. El riu va passant pel mig de la vall i es continua remuntant-la gairebé fins al fons de tot. 

0.08 3.03 

Riu d'Engaït. El sender passa de forma un xic inconcreta pel prat; hi ha molts caminets marcats. 
La idea és anar pujant pel costat del riu fins que, en unes roques molt grosses, es creua el riu per unes 

passeres. 

El sender remunta el prat tot pujant un petit puig que fa al mig. Progressivament, va separant-se 
del centre de la vall i pren direcció est, lleugerament cap a la dreta, vers el límit del prat, per anar-se a 
situar al peu del coll que caldrà pujar. 

0.18 3.21 

Final del prat. Inici del camí en ziga-zaga. Cal cercar els senyals del GR a les pedres, perquè no 
hi ha arbres i fer servir una mica la intuïció. Es pot pujar tot fent una àmplia ziga-zaga o més de dret. 

La pujada fins a la Portella Blanca és llarga i pronunciada; en l'últim terç cal deixar la ziga-zaga 
i girar fort cap a la dreta, cap a l'est. L'últim tram és força planer. A mitja pujada es creua el límit 
fronterer entre Catalunya i Andorra. 

0.23 3.44 

Coll de la Portella Blanca d'Andorra (2517 m). Sostre del Camí dels Bons Homes . Una gran fita 

de granit indica el límit entre Andorra i l'estat francès. 

La vista des del coll és esplèndida; pel cantó de l'estat francès es veu la cara nord del Puigpedrós 
i tota la vall que va a desembocar a Porta. El coll és just a sota del pic Negre d'Envalira, de 2812 m, 
al vessant nord del qual hi ha l'estació d'esquí del Pas de la Casa/Grau Roig. Cap al sud es pot gaudir 
de la vista que ofereix tota la vall de la Llosa que hem remuntat. 

Des de la gran fita de granit, tot mirant el sector de l'estat francès, es va a la dreta per un corriol 
descendent des del qual es pot veure un petit llac i tota la vall per on caldrà baixar. El paisatge és típic 
d'aquestes alçades, pelat i sense arbres. 

0.05 3.49 

Gir cap al centre de la vall. El corriol deixa de passar pel vessant de la muntanya i fa un gir per 
anar cap al centre de la vall, on hi ha un curs d'aigua. Aquesta vall de Campcardós és totalment oberta 

a l'est. 

0.02 3.51 

Ribera de Campcardós (2280 m). En aquest punt s'arriba al centre de la vall. Cal travessar el 
curs d'aigua per tal de seguir el camí pel vessant contrari al que se seguia. El rierol és un afluent del 
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riu Querol. El corriol està molt ben marcat i va baixant tot seguint el curs de l'aigua. El sòl és tot 
d'herba; el típic prat alpí tan característic en aquestes alçades. 

0.05 3.56 

Aiguamolls. En un petit prat pla, l'aigua de la ribera de Campcardós i la dels seus afluents que 
baixen dels vessants s'escampa tot formant una àrea de fang i herba molt molla i plena d'aigua, cosa 

que dificulta el pas per aquesta zona. 

0.09 4.05 

Coma de Campcardós (2150 m). Després de travessar una zona amb enormes pedres despreses de 
les tarteres, s'arriba a un gran prat ideal per a pasturatges just en el límit on comença a aparèixer es
poràdicament vegetació arbòria. 

La vista dels pics de l'entorn és magnífica: cap al nord, els pics de Font Negra; a l'oest, tot mirant 
enrera, el Pic Negre d'Envalira i el pic de Calm Colomer, i vers al sud, el pic de la Bressola i el Pe
draforca. 

0.04 4.09 

Torrentera. Per unes passeres es creua la torrentera força important que baixa del vessant nord de 
la vall. Els senyals que marquen la ruta els anem trobant de tant en tant però va molt bé guiar-se per la 
gran quantitat de fites de pedres amuntegades que hi ha per marcar el camí. 

0.17 4.26 

Bosc. Per primera vegada des de fa molts quilòmetres el GR penetra en una zona boscosa. El bosc 
és del típic pi negre. 

0.04 4.30 

Ribera de Campcardós. En sortir del bosquet el camí fa un gir cap al centre de la vall i creua el 
riu que la vertebra per unes passeres; es canvia de vessant. 

0.10 4.40 

Estany Gros. Aquest estany va ser creat per una esllavissada de roques de la muntanya que va 
tallar el curs del riu i va actuar com a presa natural tot retenint l'aigua. L'estany, per les seves caracte
rístiques és molt inestable i depèn molt dels fluxos d'aigua estacionals. 

0.13 4.53 

Presa natural (2050 m). El corriol arriba a l'extrem del llac i cal travessar fins el vessant contra
ri, l'esquerre, tot utilitzant com a pont l'esllavissada natural que va bloquejar el riu i que actua com a 

presa. 

0.12 5.05 

Cabana de Campcardós (1950 m). El corriol travessa un curs d'aigua des del qual ja es pot veure 
la primera edificació que es troba des de la cabana dels Esparvers. La cabana és uns quants metres més 
endavant del rierol i està envoltada d'una zona de murs de pedra i tancats per al bestiar. A partir de la 
cabana el corriol s'eixampla i es converteix en una pista. Pocs metres més enllà el camí s'endinsa en un 
bosc on comencen a aparèixer arbres caducifolis i es va deixant enrera el domini de les coníferes. 
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0.33 5.38 

Bifurcació (1720 m). A la dreta surt un camí que baixa al riu: no s'ha de seguir. La ribera de 
Campcardós ja ha agafat una certa envergadura i en aquest punt ofereix la vista d'una bonica cascada. 

0.07 5.45 

Bifurcació. Cal seguir el camí que davalla per la dreta. Tot el tram des de la Portella Blanca 
d'Andorra fins a Porta és una baixada constant i des d'aquest punt el pendent augmenta i pren força. Es 

pren ja contacte visual amb la població de Porta. 

0.10 5. 55 

Bifurcació. Es deixa la pista que se seguia i s'agafa un petit corriol que surt per la dreta. Aquest 
punt pot portar a equívoc, però no és gaire important, ja que el corriol no és més que una drecera de la 

pista. 

0.02 5.57 

Cruilla. El corriol desemboca en una mena de pista asfaltada on convergeixen diversos camins; hi 
ha una torre amb antenes. Cal girar cap a la dreta i ja es veu el poble de Porta al davant. El camí que 

se segueix també és asfaltat. 

0.06 6.03 

Riu Querol (1506 m). En la bifurcació es deixa un camí a l'esquerra i es va tot dret. Es creua el 
pont. Passat el pont es camí descriu un fort revolt cap a l'esquerra i continua endavant encaixat entre el 
riu, a l'esquerra, i el talús de la via del tren, a la dreta. 

0.06 6.09 

Porta (1511 m). Pas per sota la via del tren que dóna accés directe al poble de Porta. El GR no 
entra al poble sinó que continua de dret per aquest mateix camí. En aquest punt hi ha una bonica àrea 
de picnic a la riba del riu Querol. 
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VILIELLA 

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. 

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 l'antiga 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 l'important mas de Cal Jan de la 
Llosa. Aigua avall, entre el riu i el poble de Lles hi ha el despoblat d'Embret. 

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

PORTA 

El poble de Porta és emplaçat a la riba esquerra del riu d'Aravó o de Querol, en un eixemplament 
de la vall de Querol entre dos engorjats, les gorges de la Fau, a tramuntana, i el salt del Querol, aigües 
avall. El poble se situa a la confluència de la vall de Querol amb la vall glacial de Campcardós. L'es
glésia parroquial de Sant Joan Baptista de Porta és un edifici cobert a doble vessant amb una petita torre 
quadrada com a campanar, coberta amb teulada piramidal. 
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