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EL CAMÍ DELS BONS HOMES GR-I07 

10a Etapa: ORGEIS - ASCON - SORJAT - COLL D'IJOU - COLL DE LA PEDRA 

BLANCA - COLL DE BALAGUÈS - MONTELHÓ - PRADES 
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** 

** 

** 

20 de maig de 2001 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 6 h 

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

Orgeis. Inici de l'etapa. 10.30 h 

Ascon. Reagrupament. 11.10 h 
11.20 h 

Sorjat. Reagrupament. 11.50 h 
12 h 

Coll d'Ijou. Reagrupament. 13.35 h 
13.50 h 

Coll de Balaguès. Reagrupament. 15.10 h 
15.20 h 

Prades. Final de l'etapa i dinar. 16.30 h 
Sortida cap a Vilanova. 17.30 h 

Àrea del túnel del Cadí. Parada. 19.15 h 
19.30 h 

Vilanova i la Geltrú. 22 h 

Esmorzarem a l'àrea de servei del túnel del Cadí i dinarem en arribar a Prades o a Montelhó (una mitja hora 
llarga abans d'arribar a Prades). En qualsevol cas cal portar el dinar i si es vol dinar a Montelhó cal portar-lo 

a la motxilla. 
Els horaris de la topoguia s'han corregit (augmentant-los) d'acord amb les indicacions dels nostres expediciona

ris. Sense córrer, hauríem d'intentar rebaixar els horaris de la descripció (per arribar abans a casa); cas que fos 

així, agrairíem que els ultradefensors dels horaris oficials (quan els hi convé) no possessin problemes per no 

respectar-los. 
Tingueu en compte que l'organització sempre pot modificar aquesta previsió d'horari en funció de com es vagi 

desenvolupant l'etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 
Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
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EL CAMÍ DELS BONS HOMES GR-I07 

10a Etapa: ORGEIS - ASCON - SORJAT - COLL D'IJOU - COLL DE LA PEDRA 

BLANCA - COLL DE BALAGUÈS - MONTELHÓ - PRADES 

20 de maig de 2001 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

(És una transcripció de la topoguia amb algunes modificacions) 

Horari 
Parcial Total 

0.00 0.00 

Quilometratge 

0.00 

Orgeis (823 m). Pal indicador. Creu de terme al costat del pont de pedra que travessa el riu Ariè
ja. El sender s'endinsa en el poble. 

0.11 0.11 0.540 

Pont (875 m). El corriol travessa unes canonades d'aigua; més endavant el corriol puja tot fent 
ziga-zagues. 

0.13 0.24 1.020 

La Portella (990 m). És una mena de canvi de rasant; fa una petita esplanada i el camí s'eixampla 
un xic. 

0.02 0.26 1.190 

Cruilla. Es deixa un camí ample a la dreta i es continua més o menys encarats per on es venia. 

0.04 0.30 1.590 

Cases. Es tracta de tres petites cases de pagès molt ben arreglades, situades als afores d'Ascon, 
just sota del poble. 

0.02 0.32 1.690 

Cruilla (910 m). Hi ha indicadors; es pren el camí del mig. 



0.02 0. 34 1.800 

Riu la Lauze. Es creua per un pont. Aquest és el riu que passa per Acs-dels-Tèrmes, on desembo
ca a l' Arièja. Passat el pont el camí és asfaltat. 

0. 08 0.42 2.270 

Ascon (983 m). A l'entrada de la població hi ha un rètol del GR-107. Es creua la carretera D-122 
i es puja per un carrer vers el nucli urbà. 

0.06 0. 48 2.670 

Cementiri d'Ascon. Després de creuar tot el poble, que fa molta pujada, sortim del nucli urbà per 
una carretera a l'alçada del cementiri, on hi ha un pronunciat revolt; es continua per la carretera. 

0.05 0.53 2.950 

Bifurcació. Hi ha indicadors que assenyalen vers Sorjat que és on es dirigeix el sender. Es deixa 
la carretera i es pren el corriol de l'esquerra. 

0. 07 1.00 3.390 

Rierol (1040 m). Es fa un gir de 1800 a l'esquerra i es travessa un petit rierol per unes passeres. 
En una bifurcació es deixa un camí a la dreta. 

0.07 1. 07 3.840 

Cases. Es tracta d'una edificació de fusta i d'una casa blanca. A partir d'aquí el camí és asfaltat; 
són els afores del poble de Sorjat i ja es veuen algunes cases de pagès escampades. 

0.05 1.12 4.190 

Sorjat (1050 m). A l'entrada de la població hi ha un plafó indicatiu del GR-107. Es continua vers 

l'interior del nucli urbà. 

0.04 1. 16 4.400 

Bifurcació (1064 m). A la sortida del poble hi ha dos carrers paral'lels però a diferent nivell; es 
pren el de dalt i a la dreta, que es veu clarament que va cap a la muntanya. 

0.08 1.24 4.980 

Bifurcació. Es pren el camí de l'esquerra. 

0. 16 1.40 6.190 

Bifurcació (1200 m). Després d'un llarg tram asfaltat, es deixa la pista sobtadament per prendre 
un petit corriol que s'enfila a mà esquerra. 

0.50 2.30 8.310 

Eixamplament del camí (1530 m). El pendent del corriol disminueix alhora que s'eixampla. 
S'entra en una zona arbrada i tot indica que ja falta poc per arribar al coll. 
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0.15 2.45 9.000 

Coll d'Ijou (1649 m). És com una gran esplanada, just a l'altra banda de la qual, a mà dreta, es 
pren un camí que inicia una lleugera baixada; es deixa un altre camí a l'esquerra. 

0. 15 3. 00 10.350 

Pla de la Garda (1600 m). Hi ha un pal indicador. Hi ha cinc camins diferents; no es continua de 
dret, cal girar per un camí vers la dreta. 

0.09 3.09 11.150 

Coll de la Pedra Blanca (1550 m). Hi ha una cruïlla en la qual cal continuar més o menys en la 
direcció que se seguia; es deixa un camí que surt a l'esquerra. Anem en direcció al coll de Balaguès. 

0.21 3.30 12.660 

Serrat de l'Apailladou (1570 m). Es passa pel davant d'una caseta de pastors que pot ser un 
aixopluc en cas d'emergència. 

0. 18 3.48 13.790 

Coll dels Canons (1590 m). Es va cap a la dreta en direcció a les Estibes; hi ha un indicador. 

0. 15 4.03 14.750 

Coll de Balaguès (1669 m). Hi ha un rètol del GR-107. També hi ha una caseta de fusta amb 
panells de captació d'energia solar, que ja es veu bastant abans d'arribar-hi i que fa aquest punt incon
fusible. El sender canvia definitivament de vessant i comença a baixar cap al poble de Montelhó. Se 
surt del coll bastant de dret, pel mig de la vall i amb un fort pendent pel qual passa un curs d'aigua. 

0. 08 4. 11 15.270 

Cruilla (1550 m). S'arriba en un camí ben marcat que es travessa. Hi ha un indicador que dóna la 
direcció a les Estibes/les Jases/i Montelhó. Uns metres més endavant es troba una casa de formigó amb 
teulada d'uralita. 

0.10 4.21 15.920 

Serrat del Brulladou (1400 m). Hi ha una cruïlla en la qual els indicadors marquen tant el GR-
107 com la direcció a les Estibes. 

0.03 4.24 16.120 

Cruilla (1340 m). Es pren el camí de l'esquerra que baixa i se'n deixa un altre a la dreta que puja. 
L'indicador continua assenyalant cap a les Estibes. 

0.04 4.28 16.330 

Granja. A l'esquerra del camí, als afores del poble. Ja es té contacte visual amb el primer carrer 
que és una llarga pujada. 
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0.11 4.39 16.860 

Montelhó (1300 m). Dins de la població s'arriba en una font (tipus abeurador). Passada la font, el 
sender fa un gir a l'esquerra, passa pel costat d'una cabina telefònica i continua per un carrer amb 
arbres que duu a fora del poble en forma de carretera. 

0.01 4.40 16.950 

Bifurcació. Es deixa la carretera i es trenca a mà esquerra. 

0.06 4.46 17.310 

Crui1la. El camí principal va de dret amunt; el sender trenca a la dreta. Hi ha un rètol que assen
yala cap a les Estibes. 

0.07 4.53 17.560 

Canvi de rasant (1320 m). Després d'una pujadeta es tenen les primeres vistes del poble de Pra
des, cap al qual es dirigeix el sender. 

0.12 5.05 18.160 

Bifurcació. A poca distància de Prades cal seguir el camí de la dreta; es veu clarament que és el 
que va cap al poble. 

0.06 5.11 18.610 

Cementiri de Prades. S'arriba al primer asfaltat de Prades i, just davant a mà esquerra, queda el 
cementiri; a pocs metres hi ha l'església. 

0.02 5.13 18.760 

Prades (1240 m). Hi ha un pal indicador. El GR-107 passa per l'únic carrer de la població i 
continua en direcció a Comús. 

(Equip de ruta Margarida Carbonell i Andreu Ferrer) 

BIBLIOGRAFIA 

## El Camí dels Bons Homes. 

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

Topoguia de la ruta dels càtars. GR-107 
Altair. Barcelona (1998). 

## Ax-Ies-Thermes (2148 ET. TOP25) 
Les Cartes Touristiques Locales. 
Institut Geographique National. France. 
(Guia cartogràfica escala 1 :25.000) 

Agustí Poch i Parés 
Maig 2001 

4 



.--..... 2250 
E 

"---'" 

-o 
.3 2000 

1750 

1500 

1250 

1000 

750 

e 
o 
u 
(I) « 

-o Oi:' 
o (/) 

l 

o u e 
:J o 
� iD 
� o 

I... "O 
(5 (I) 

u a.. 

(5 
u 

Perfil de l'etapa 

(I) 
Q) 
:J Ol o 

(5 Ol 
Q) "O 

(5 
u 

o 
.r. 

Q) 
e (J) 
o o 

� "O o 
I... 

a.. 

1� 1� 

Quilometratge (km) 






