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EL CAMI DELS BONS HOMES GR-I07 

lla Etapa: PRADES - PIC FOURCAT - COLL DE LA PEYRE - MONTSEGUR 

Notes.-

** 

** 

** 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 

Àrea del túnel del Cadí. Esmorzar. 

Prades. Inici de l'etapa. 

Coll de la Gardie. Reagrupament. 

Pic Fourcat. Reagrupament. 

Coll de la Peyre. Reagrupament. 

Cabana de Pratmau. Reagrupament i dinar. 

Montsegur. Final de l'etapa. 
Sortida cap a Montferrier. 

Montferrier. Allotjament i sopar. 
Sortida cap a Montsegur. 

Pla dels Cremats. 
Retorn a Montferrier. 

16 de juny de 2001 

6 h 

8.30 h 
9 h 

10.45 h 

11.45 h 
11.55 h 

13.30 h 
13.45 h 

14.45 h 
14.55 h 

15.15 h 
16. 15 h 

17.45 h 
17.50 h 

18.10 h 
20.45 h 

21 h 
24 h 

Esmorzarem a l'àrea de servei del túnel del Cadí i dinarem pel camí, una mica més avall 
del coll de la Peyre (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 meteorològiques, retards o avan
çaments imprevistos, etc). 
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 

lla Etapa: PRADES - PIC FOURCAT - COLL DE LA PEYRE - MONTSEGUR 

16 de juny de 2001 

Horari 
Parcial Total 

0.00 0.00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Enfilenl de dret tot el carrer que surt de davant del restaurant de Prades (1249 m). Tot seguit 
passem pel costat d'una font de ferro pintada de verd. Hi ha quatre camins i agafem el segon començant 
per l'esquerra, direcció al coll. 

0.08 0.08 

Deixem un camí a la dreta i seguim en la direcció que portem (1307 m). Anem seguint uns senyals 
grocs i taronges. 

0.16 0.24 

Agafem el camí de l'esquerra de puja en fort pendent. Sortim del bosc i entrem a una fageda. 

0.09 0.33 

El camí deixa de fer pujada. 

0.05 0.38 

Creuem una torrentera (1390 m) i seguim el camí que puja en fort pendent, sempre en direcció al 
coll. 

0.02 0.40 

Deixem a la dreta una petita clariana amb un turo net. 

0.05 0.45 

El camí passa per sobre d'un roc. Sortim de la fageda. 
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0.05 0.5 0 

El camí transcórrer per una zona de rocallís. 

0.02 0.52 

Estem en una torrentera ampla (15 5 0  m). No hi ha traça, però anem seguint els senyals grocs i 
taronges que menen cap a l'esquerra. Seguim pujant pel dret. 

0.06 0.58 

Arribem a un coll ampli i confús amb pocs arbres. Des d'aquí veiem el Pic Fourcat on ens dirigi-
rem. 

0.04 1.02 

Seguint els senyals arribem a una pista on hi ha un rètol que indica direcció Prades i direcció al 
Coll de Marmare. Agafem la pista en direcció a l'esquerra, cap a Marmare. 

0.04 1.06 

La pista gira cap a l'esquerra i s'ajunta en T amb una altra pista, que agafem en direcció a la 
dreta, de dret al pic Fourcat. 

0.02 1.08 

Seguim per la pista que segueix planera. Deixem un corriol et que davalla a mà dreta. 

0.04 1.12 

Ens apropem a una bassa artificial i a 5 abeuradors circulars. 

0.02 1.14 

La pista s'acaba a tocar de la bassa (1620 m). En aquest punt seguim per múltiples corriols fets pel 
bestiar, sempre en direcció al coll que ens queda davant. 

0.05 1.19 

Creuem un filat a pocs metres abans de arribar el coll. 

0.02 1.21 

Arribem al coll (1640 m). Esplèndida vista del Pirineus. 

0.03 1.24 

Deixem el coll enfilant-nos cap a la dreta per la carena est. 

0.08 1.32 

Som a la base on s'inicia el mur de la paret nord del pic. Seguim un corriol que mana cap a la 

carena est. 
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0.04 1.36 

Ens aproximen per l'esquerra a un filat i el creuem. Coronem la carena. 

0.05 1.41 

Seguim amunt per la cresta molt ampla i molt suau. Vista dels pics de St. BarthélenlY (2348 m) i 
el pic de Soularac (2368 m) 

0.17 1.58 

Arribem al Rocher de Scaramus (1868 m). Davant ens queda el pic Fourcat. 

0.17 2.15 

Seguim pujant direcció el pic Fourcat. 

0.20 2.35 

Fem cim. Pic Fourcat (1929 m). Des d'aquÍ veiem les mines de talc Luzenac, on ens dirigirem. 
Deixem el cim seguint paral'lels a un filat que va marcant la carena. 

0.13 2.48 

Seguim el filat, i en el moment que veiem en la seva totalitat les mines de talc, ens arriem pel llom 
anlple en direcció a les mines. 

0.19 3.07 

Passem pel costat d'una petita antena. 

0.06 3.13 

Arribem a les mines (1600 m) i les creuem seguint una pista que mena cap el coll. 

0.25 3.38 

Arribem al coll de la Peyre (1714 m). 

Notes: La descripció està feta des de fa 1 any. L'equip de ruta no es responsabilitza dels 
canvis que s 'hagin pogut produir durant aquest període de temps. 

La primera part del camí la farem seguint uns senyals grocs i taronges. 

(Equip de ruta Margarida Carbonell i Andreu Ferrer) 

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

3 



Sortim del recinte de la mina travessant la barrera que hi ha just al coll i comencem a baixar per 
l'altra vessant seguint una pista. A l'esquerra deixem una petita construcció i, a la dreta, un tancat per 
a classificar el bestiar. 

0.03 3.41 

A la dreta podem veure-hi una petita llacuna natural. 

Atenció. Una mica més endavant, quan la pista fa un revolt cap a la dreta, podem fer drecera 
travessant el prat, baixant en direcció al refugi que veiem al fons a un nivell inferior. 

Si fem aquesta drecera, travessarem dues vegades la pista que va fent revolts. 

0.06 3.47 

En desembocar a la pista per tercera vegada l 'hem de seguir cap a l'esquerra, en direcció al bos
quet. 

0.04 3.51 

La pista travessa un petit torrent. 

0.03 3.54 

Després de travessar un altre petit torrent la pista fa un marcat revolt cap a la dreta; en aquest 
punt, si volem fer drecera, podem seguir endavant, baixant pel prat, en direcció a una petita cabana que 
queda a la dreta del refugi i a un nivell inferior. 

0.02 3.56 

Desemboquetll novament a la pista (15 5 0  m); ara l'hem de travessar i seguir vers una fita que hi 
ha al bell mig del prat que s'estén davant de la cabana de Pratmau. Tot i que una mica esborrada s' en
devina la traça d'un senderol que va a passar per entremig de dues mates de ginebre nana; més enda
vant el caminet ja és més marcat. 

0.03 3.59 

Després de passar pel costat d'uns notables exemplars de boix grèvol (Observeu els que queden a 
l'esquerra, una mica allunyats) el senderol entre dins d'una fageda. 

A partir d'ací, fins arribar a Montsegur, anirem seguint unes marques grogues i vermelles. El 
senderol va baixant pel costat d'un torrent tot fent ziga-zagues per entremig del bosc; el sòl és ple de 
fullaraca. 

0.05 4.04 

Travessem el rierol per un rústic pontet de troncs (1470 m). El senderol segueix pel costat del llit 
del torrent que davalla ràpidament; nosaltres planegem. 

0.07 4.11 

Sortim de la fageda i travessem un prat ple de veratres; compte, són tòxics (1460 m). En aquest 
tranl podem observar que seguim un camí força antic; només cal veure que travessem el prat per da-
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munt d'un terraplè que segurament es va fer per evitar l'aigua entollada al paratge. 

Més endavant penetrem de nou a la fageda tot travessant la capçalera d'una vall secundària; el 
camí es fa nlés ample. Dins del bosc es comencen a veure alguns exemplars d'avet. 

0.11 4.22 

Deixem un trencall a la dreta que puja. 

0.03 4.25 

Deixem un altre trencall a la dreta; seguim baixant. 

Una mica més endavant hem de deixar una branca del camí que baixa cap a l'esquerra; hem de 
seguir endavant també baixant. 

0.03 4.28 

Desemboquem en una pista (1330 m); l'hem de seguir cap a la dreta planejant. Immediatament, la 
pista fa un revolt cap a l'esquerra per tal de travessar un torrent. 

0.01 4.29 

Una mica més endavant la pista travessa una petita esplanada. Atenció: en aquest punt l'hem 
d'abandonar i seguir per un corriol que baixa per l'esquerra; en el seu inici hi ha una fita de pedres. 

0.03 4.32 

El corriol que s'ha eixamplat una mica fa un revolt cap a l'esquerra (1260 m). 

0.04 4.36 

Fem un altre revolt, ara cap a la dreta (1240 m); seguim baixant. A l'esquerra tenim el vessant que 
baixa amb molt fort pendent cap al fons de la vall. 

0.08 4.44 

El camí travessa una franja sense vegetació potser provocada per un esllavissament; baix, a l' es
querra, podem veure-hi una pista. 

0.01 4.45 

El camí, molt embrossat, segueix recte per anar a desembocar a la pista (1150 m); ací l'hem de 
deixar i seguir per un trencall que gira cap a l'esquerra. 

0.01 4.46 

Desemboquem a la pista (1130 m); l'hem de travessar i baixar per un senderol que trobarem a . 
l'altre banda (hi ha una fita). 

0.04 4.50 

Arribem en una tanca (1060 m); just abans hi ha un trencall que baixa per l'esquerra. Nosaltres 
henl de travessar la tanca i seguir en la direcció que portàvem pujant lleugerament; més endavant plane
gem. 

5 



0.05 4.5 5 

El senderol passa per entremig de dues grans pedres; comencem a baixar i el camí s'eixampla una 
mica. 

0.06 5 .01 

Desemboquem al bell mig d'un revolt d'una pista (1010 m); l'hem de seguir cap a l'esquerra 
baixant. 

0.05 5 .06 

La pista travessa el riu Lasset per un pont. 

0.01 5 .07 

Desemboquem en una pista asfaltada (95 8  m); l 'hem de seguir cap a la dreta baixant. Anem avall 
seguint el marge esquerra del Lasset. 

0.07 5 .14 

A la dreta, al costat del riu, hi ha una zona de picnic (930 m). Seguim endavant. 

0.04 5 .18 

Per la dreta s'ens uneix un camí. Des d'ací ja podem contemplar la característica silueta del castell 
de Montsegur. 

0.05 5.23 

Deixelll l'entrada d'una granja a la dreta; seguim avall. 

0.01 5.24 

Per la dreta se'ns uneix una pista asfaltada. 

0.02 5.26 

Passem per davant d'uns abeuradors, que queden a l'esquerra de la pista, i una mica més endavant 
desemboquem a la carretera que ve de Bélesta (900 m); l'hem de seguir en la direcció que portàvem, 
cap a Montsegur. 

0.02 5.28 

A la dreta hi ha l'entrada d'una zona d'aparcament (890 m); ací finalitzem l'etapa d'avui. 

(Equip de ruta Ma Carme Barceló, Salvador Butí i Agustí Poch) 
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