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El Sobrepuny, una talaia 
inigualable del Bergueda 
Si el mes passat us recomana

vem una sortida de dos di es a la 

Cerdanya, aquest mes us convi

dem a una altra sortida a un Iloc, 

ben segur, no tan conegut pero on 

no manquen una gran quantitat 

d'atractius paisatgístics. Us par

lem de la sen-a del Catllaras, dins 

la comarca berguedana, d'un verd 

bellíss im, tendre i dens en aquesta 

epoca. La serra de l Catllaras té 

una peculiaritat de ser I'únic mas

sís orograFic amb altituds superi

ors als 1.700 m que es dre¡;:a ínte

grament dintre de les comarques 

barcelonines. Al seu entorn es 

formen les depressions de la vall 

del Llobregat, l'Arija, el Merdan

¡;:o l i la riera de Is Assois o SoYlls. 

Un d'aquests espadats és el 

Sob repun y , el nostre objecti u 

d 'avui . De 1.656 m d 'altitud , 

aquest alterós cimal forma par! 

deI s estreps primers del Pre-Piri

neu. Té la fo rma característica 

d'un vaixell invertit, amb la proa 

enlaire mirat des de la Nou del 

Bergueda. 

L'itinerari que proposem, 

d'uns 16 km de recorregut total, 

comen¡;:a a Vil ada, nucli quelimi

ta am b Borreda i Cercs, on arriba

rem després de vorejar un bon 

tram el pintoresc embassamentde 

la Baells. Amb una continuada 

puj ada per pistes foresta ls i sen

derons boscans, amb espectacu

lars vistes sobre la vall de Castell 

de l'Areny i els engorjats de la 

riera de la Clusa, s'assoleix el cim 

de Sobrepuny havent superat els 

906 m de desnivell des de la sor

tida. La panoramica des del cim 

és superba, poques n'hi ha al 
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Bergueda que abastin , com aques

ta, els 3600 d'una manera tan vas

ta: el Puigmal, la depressió del 

Ripolles, el Taga, el Cabreres, el 

Far, el Montseny, Sant L1oren¡;: 

del Munt i Montserrat. Fins i tot 

aconseguirem d'entrellucar el Ti

bidabo si tenim la sort d'un dia 

assolellat i net de calitges. 

La davallada la farem pel 

vessant oposat , també d'especta

cular bellesa i dominat sobretot 

per l'entranyable i inconfusible 

Pedraforca i la Serralada del Cadí. 

La baixada, més curta i rapida, 

ens abocara directament al nucli 

de la Nou de Bergueda, ajocat a 

sota, talmet un pessebre. 

Com totes les sortides del 

cicle "Coneguem Catalunya", 

aquesta és mixta, és a dir, a pan 

del vessant purament muntanyenc 

hi ha la part d'excursió turística 

per als menys avesats a la camina

da. 

Els que optin pel recorregut 

amb autocar també gaudiran de 

bones panoramiques. Visitaran 

Castell de I'Areny, un cul de sac a 

uns 700 m d'altitud amb accés des 

de Vilada; I'església romanica de 

sant Vicen¡;:; un famós hostal; una 

curiosa "anisoteca" amb més de 

900 exemplars etiquetats, i una 

col·lecció de motos antigues. S'ar

ribaran també al santuari de Que

ralt, a 1.260 m d'altitud, a la serra 

de Queralt. És primer enfilall 

muntanyenc que separa l'Alt i el 

Baix Bergueda, coneguda popu

larment com el "balcó de 

Catalunya" i que fa de cap¡;:a lera a 

la ciutat de Berga. S'hi venera la 

i matge de la Mare de Déu de Que

ralt , talla de fusta policromada de l 

s. XIV . 1 després, tot esperant els 

caminaires i el dinar, podran pas

sejar pel Ilogarret de la Nou del 

Bergueda, a 877 m d'altitud , amb 

l'església romanica de sant Martí, 

de caire rural, i el santuari de 

Lurdes de la Nou, focus de tradi

ció mariana, d'estil neoclassic, 

situat en una esplanada damunt 

del congost per on s'escorre la 

riera de la Nou, on s'obre la cova 

o gruta de la Verge. 

Voleu més sorpreses per un 

sol dia? Us hi esperem! 
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