
SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

FUGIDA DE MONTSEGUR 

5a Etapa: PUIV ALADOR - ODELLÓ - RÉAL - SANTA MARIA DE VILANOVA 
TORRE DE CREU - COLL DE CREU - COLL DEL TORN 

COLL DEL DORMIDOR - COLL DE LA JACINTA - COLL DE LA QUILLANA 

HORARI PREVIST 

Sortida de la Plaça de l'Estació de Vilanova i la Geltrú. 

Àrea de servei del Túnel del Cadí. Esmorzar. 

La Closa (puivalador). Inici de l'excursió. 

Réal. Reagrupament. 

Santa Maria de Vilanova. Reagrupament. 

Torre de Creu. Reagrupament. 

Coll de Creu. Reagrupament. 

Coll del Tom. Reagrupament. 

Coll de la Jacinta. Reagrupament i dinar. 

Coll de la Quillana. Final de l'etapa. 
Sortida cap a Vilanova i la Geltrú. 

Àrea de servei del Túnel del Cadí. Berenar. 

Vilanova i la Geltrú. 

Notes.-
** Esmorzarem a l'Àrea de Servei del Túnel del Cadí. 
** Dinarem pel carni, al coll de la Jacinta (Cal portar-lo). 

21 d'octubre de 2007 

6 h 

8:15 h 
8:45 h 

10:00 h 

10:55 h 
11:05 h 

11:40 h 
11:45 h 

12:15 h 
12:25 h 

13:05 h 
13:15 h 

14:00 h 
14:10 h 

14:50 h 
15:35 h 

16:00 h 
16:10 h 

17:15 h 
17:45 h 

20:00 h 

** 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 pl� sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
** Intenteu seguir els horaris previstos, és a dir, no correu ni aneu massa LENTS !! 

** Atenció: La Secció de Senders disposa d'un telèfon mòbil (680102567). Per a qualsevol comunicació amb la Sec
ció el dissabte abans de l'excursió o el mateix diumenge utilitzeu només aquest telèfon. (Els dissabtes de 14h a 16h 
i el diumenge a partir de mitja hora abans de l'hora prevista per a la sortida). 

A.E. Talaia SSD20071021_227



SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

FUGIDA DE MONTSEGUR 

5a Etapa: PIDV ALADOR - ODELLÓ - RÉAL - SANTA MARIA DE VILANOVA 

TORRE DE CREU - COLL DE CREU - COLL DEL TORN 

COLL DEL DORMIDOR - COLL DE LA JACINTA - COLL DE LA QmLLANA 

21 d'octubre de 2007 

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

El recorregut d'aquesta cinquena i última etapa de la Fugida de Montsegur comença al barri de la 
Closa de Puivalador i d'entrada puja fins al nucli d'aquest poble. Tot seguit baixa fins al pantà que 
hi ha als peus del poble i travessa l' Aude per la presa. A continuació es dirigeix vers els pobles 
d'Odelló, Réal i Vilanova, per arribar a l'ermita de Santa Maria de Vilanova i, més endavant, a la 
Torre de Creu. 

A partir d'aquest punt abandona la plana i s'enfila vers el coll de Creu i segueix pels colls del Tom 
(pas del Capcir al Conflent), del Dormidor (punt culminant de l'etapa amb 1939 m), de la Jacinta i 
de la Quillana on finalitza. 

Horari Horari 
Parcial Total 

0:00 0:00 

La Closa (puivalador) (1445 m). Sortim de la carretera 0118, en un punt on hi ha informació tu
rística de la zona en uns panels i molt a prop del poble de Puivalador. Agafem un camí asfaltat, evi
dent a l'altre costat de la carretera, que ens portarà al poble de Puivalador. 

0:00 0:03 

Puivalador (1460 m). Hi ha una font amb aigua fresca, bona i abundant. Pel carrer del Pati baixa
rem cap el pantà agafant un caminet que surt d'un revolt. Anem baixant lleugerament; l'aigua del 
pantà ens queda a la dreta. 

0:05 0:08 

Camí. Agafem el camí que baixa a la presa. 
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0:03 0:11 

Presa (1425 m). Passem per sobre de la presa. A la nostra esquerra l'Aude inicia la seva llarga cursa 
cap a les terres baixes; a la dreta tenim l'aigua retinguda per la presa i més enllà la plana del Capcir. 

0:03 0:14 

Monument (1425 m). Una vegada a l'altre costat de la presa arribem al monument a Joachim Estra
da. Continuem vorejant el pantà. 

0:07 0:21 

Gir (1429 m). Girem a l'esquerra en direcció al poble. 

0:07 0;28 

Odelló (1510 m). Passem pel poble i sortim pel camí que porta a Réal; no fem cas dels senyals de 
pas barrat que veiem i que corresponen a un altre itinerari. Arribem a una carretera estreta que ens 
portarà fms a Réal entre camps i possiblement moltes vaques. 

0:24 0:52 

Réal (1450 m). Església de Réal. Romànica a l'entrada del poble i al costat del cementiri, molt ar
reglada recentment. Entrem al poble i agafem el camí de Vilanova; hi ha aigua. Sortim per un camí 
asfaltat. 

0:21 1:13 

Vilanova (1440 m). La carretera passa pel costat del poble de Vilanova al qual no cal entrar; conti
nuem a la dreta per passar per un pont sobre l' Aude. 

2 



0:08 1:21 

Gir (1453 m). Girem a l'esquerra per un camí també asfaltat que porta a una ermita propera. 

0:05 1:26 

Ermita de Santa Maria de Vilanova (1470 m). Indret molt interessant amb una font que no sem
pre raja. L'ermita te una gran atracció religiosa i popular per als habitants dels pobles de la comarca 
del Capcir. Continuem per un camí a la dreta després d'una bifurcació propera. 

0:13 1:39 

Pista (1500 m). Arribem a una pista tranversal que agafem cap a l'esquerra; a la dreta aniríem a 
F ormigueres, que és la capital històrica del Capcir. 

0:13 1:52 

Pont (1458 m). Petit però interessant pont sobre l'Aude, ara encara molt petit, en una zona inunda
ble tal com indiquen els panels. Creuem el pont sense fer cas de les indicacions, en tot cas no pas
sem tots a l'hora per veure si aguanta. 

0:05 1:57 

Torre de Creu (1480 m). Importants restes d'un castell del qual en queda com a part més visible 
una part d'una torre. Es un lloc solitari i molt bonic. Llàstima de les línees elèctriques que hi pas
sen a prop. Sortim de la torre per una pista per l'altre costat de per on hem arribat en direcció a la 
muntanya boscosa que tenim davant. 

0:05 2:02 

Cruïlla (1490 m). Desprès de sortir de la torre i de passar per unes tanques una altra vegada arribem 
a una cruïlla, nosaltres continuarem amb la mateixa direcció que portàvem, tot iniciant una pujada 
dintre del bosc. La pista va pujant fent diversos revolts. 

0:21 2:23 

Revolt (1640 m). En un revolt molt pronunciat agafem un camí que està marcat amb un senyal de 
pas barrat, que correspon a un itinerari que nosaltres no seguim. Continuem entre el bosc fent algun 
revolt fins arribar a una pista que seguirem a la dreta. 

0:07 2:30 

Cruïlla (1685 m). En una cruïlla de pistes anem cap a l'esquerra. 

0:03 2:33 

Coll de Creu (1708 m). Important nus de pistes i carreteres que comunica les comarques del Capcir 
i el Conflent. Hi ha diversos indicadors i taules per menjar. Sortim del coll per una pista que deixa 
una caseta a l'esquerra. 
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0:12 2:45 

Jassa de Camp Llong (1804 m). Cruïlla de pistes, continuem per la pista que surt cap a la dreta. 

0:25 3:10 

Refugi del Coll del Torn (1870 m). 

0:04 3:14 

Coll del Torn (1895 m). Passem unes tanques per al bestiar i continuem per la pista. 

0:17 3:31 

Coll del Dormidor (1939 m). Cruïlla, anem a l'esquerra. Passem pel punt culminant de l'excursió: 

0:24 3:55 

Coll de la Jacinta (1885 m). Per sortir hem de desfer uns metres la pista per la que hem arribat al 
coll i agafar un camí en direcció aproximada nord-est, a l'esquerra des del coll i a la dreta si tenim 
present la direcció per la qual hem arribat. 

0:03 3:58 

Bifurcació (1900 m). Bifurcació una mica confusa, hem d'anar a l'esquerra. Una mica més enllà 
iniciem un intensa baixada. 

0:15 4:13 

Pista (1780 m). Arribem a una pista sota d'una línea elèctrica. La seguirem una mica cap a la dreta 
fis trobar un pas que ens permet creuar la tanca. 

0:02 4:15 

Tanca. Creuem la tanca, continuarem baixant entre vaques amb uns banyes punxegudes. 

0:07 4:22 

Coll de la Quillana (1713 m). On haurem de creuar la carretera per arribar al gran pàrquing que hi 
ha a l'altre costat on presumiblement hi haurà l'autocar que ens retornarà a Vilanova. 

Descripció redactada per Salvador Butí (7 d'octubre 2007) 
Fotografies Nati Salvador 

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