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MARGGEOGRAFIC

La rem que avui visitem está eomlxesa dhtre la eomarea'd€ ['Ah IJ+gef en el

sector que Jóao Tort (19&4) anomenaYall,tarqt,es-Sattent- Diru diaquest- secticr slinclou

les conques de les dues ¡allv Er¡e eno€Ira EBe paisatgistieament guardffi nna.certa

sfunilitu{ cal considerar que pertaayen a dir+ si$eses estn¡cturals oposats- Petr r'na

banda, h vall de Yalldarques, iuúissociabte de k serra ffArrbeng, amlrta guat forma

una unitaEmorfologica i fisiogr¿ñea. Per trn*akabandq hvall de S¿llent s:foseriu de

ple en el.coqiunf de serr.es i vatts q¡¡e. constitueixen etmassís del Bor¡morf-Aixi..doncs

et' eolpeix Yalldarques. Saüent rc'ÍL sigr.rifiear des de+ prrnt de vi*a gntógic

I' artis¡Iacié o nexe d' uni6" estrc les se¡res eÉerirrs i interi.ars, pre-pirinegques.

Vistades'de dalt la caena dc la serra-

d:Aubeng, h vall de Vatkk*qnes es"

confi gr¡¡acoauna sons¿-¡tlergas§erór fu §f
a E, i ambtendéncia a fornnr, eapa-lle+an!

uaa doble cinglera enfrontada- a- banda- i.

banda- ffiriu. En realitaq }a yal} és berr

delim,itaela atr N, per b €area+ ganebé

r¡niforme, del tossal de P¡at §obirir-ids ha-

muntany* del bssc de §*llenf; a PV¿ per

un seguit de- careoes, dificilment-destr''ahte+

que formetr }a' divisória amb la- va* de-

Riab; at S í a 1'E, &ahent peb

confrfus de la sera d'Aukng, estesos

des del pl,a de Tolustre fins-a la carena qtre

fa partió dlaigiies amb .eL barranc. üe les

Masies. La vall, pmadoxalment es mostra

el maxim de ta$§ada cap a Ia seva sortid& a trin&et fe trestret del &dLpc dqsprés

del qual el riu Vatldarqnes - l'eix"ftuvial qne dúru-unitara'ta fuadaffi- desgrmasa al

riu Sallent. L'estructura de h eletada i a seva orienta€íó han afavon? h Ímplaatació

d'uns rtens manrell vegetal que, en- gsne¡al cobreirtot el vessanl .ohac-üe-h ,serra

d'Aubeng, des de [a carena aran-de rir¿ nsmés interromptrt ¡¡er les cingleresrrerticals-



mres de vegetaeió- que apareixen a la part baixa És, U¡nbrí, rnott remareable b ro.ureda

que entapissa unsector de la fonda@, ak voltants de fbncmffiada Torredeh Vila.

Le$ peculiars caract€rístiqres, dorcs; que reuneix ta VALL DE

VALLDARQUES, fan d'aquesta eontrada un ee.ntre d'excrusbas d'un áractirl gairebe

privilegiat.

VEGETACIO

A Valldarques

marges? prts secs...)

conservada.

Roure martinenc (dibuix E. Sierra)

veiem rm vegetaeió fortamect *rfluida per I'}rore (eoareus,

i erÉremig absavem ura ratreda. , €fl algrm iffis ben

Marxívot (dituir E. Sierra)

La roweda és r¡n bosc eaéneifoli sub*¡editerr,mi dominada en aquest easeo¡cret

pelrotrre martinenc {Quercus:prbercens). Es presenta sota diverses forrrps i enr,iquida a

vegadesamb altres roures. El seu doruitri climfuic" s'ffifÉtr pe h muntaoya mitis¡*de la

Ribagorg,a".del Pallaxs, de I'Ak tlrgell, dei Bergueila, del Ripollés i d'Osona, és a dir en

zones subrditerri¡ries arú rma certa ter¡dénciaa Ia cüúinentalitat.

És us bosc alt i derx que dtm arbres el ronre martinenc, ror*e aeffade @.

Cerúaides), blada de fulla gra.. {lcer opalus), pi reig (Pinus qilvestt ís}, i dgunes



vegades caff¿rsca (Q.rotunddolia). Comarbusts més destacats hi trobem el boix (Buxus

sempervirens), corner (Amel*nchíer ovatís), arg blane (Crataegus monogtna),

aranyoner (Prunus spinasa), etc icomaherbestrobm mruxívol (Helleborusfaetidus),

prímula vera (Primula veris) fetgera (Anemone hepatica), etc.

VALLDARQUES

VALLDARQUES PETIT PARADÍS ENSORRAT QUE ENS ACOh{PA}IYA

PARAL.LEL A LA CARRETERA DURANT IIN BCIN TROS, PERÓ LA EELTESA

DEL QUAL PASSA TOTALMEb{'I DETSAPERe.FRIIDA-SINO ENS I*ENDIN§EM

{Jordi Mir; 1978)

E[ nom fa referéncia

a rlfres suposades o'arques2,

sepulcres primitius , avui de

localització incerta. Pertany

al municipi de Montanissell-

agregat des de 1969, al de.

Coll de Nargó. Es troba

format per un ampli conjunt

de cases disperses (a

primers de segle se'tr

comptaven més de 50),

esteses al i a l'ample de la

curiosa fondalada enclavada en eII vessant N de Ia serra d'Aubeng, &ermda per

l'anomenat riu de Valldarqlres. El acsli prhcipal --eryl&apuroquial, rects@ essola i

ajuntarnent- és situat al centre geográñe de la vall, err la qual tan sols resten, avtri, Eratre

cases, tmbitades de forma perrrnrrent.

Per les seves caraeterístiqnes. Valldarques cocstifueix un ltos únic dins el

Pirineus, i mereix, en cor{unt unmtllle¡ coneixernent.

La riquesa arquitectonica de l'iudrú, d?dtra bamda, te diverses mrifesteions.

En són exemple les cases del atreli principal, entre les quele destaca la reetoria, bastida

re:;lFl:'":.,::;#,-
Vista del conjmt & Smt ltotrra ilh rectori4 {fdo: §dvador Buti 1999)



en uR relleu de cingle sobre el riu; el ea$etl, ásoÉl€Éat Tsr-re de la Vi:la; l'esglesia de

Santa Maria de Remolins (a Fakra bande de h vd$ i eom-a pega eulminant l'església

parroquial de Sant Romir.

TORRRE DE LA VILA (ocAstrEtl DE\TALLDARqUES)

És tma torre de plarrta cireular que eonstava dqttes nivells. Aquesta eor#rtrcció,

assentada darnunt una roca d'rm§ 11 rnd:a1@4, fur¡basida runb carreus regdrsi ben

escairats.. La porta era situada a Ia par[ d" *igdi*, asabda amb arc de rnig prxrt. A

ponentiamigdiad'aquestatome-ryrÉiafithínclínacíódeI'elevació qtre hílasoóre el

riu Yatldarqpes, es troben lesreses de sombrosos habitaet€s elre hi havis a t'indret

PIanA del eastell (Catalunya
Romhica, vol VI)



SANTA MAR]ADEREMOLTNS

futiga paróquia inte$ada aI terme de VaEdmques, al,tri aboeada a un

lamentable estat de ruiua. D'una relt, té la vutr¿ esfilsdrada, així ssm el srur i
i'absidiola S; malgrat tot, el eo¡$unt q+re resÉ4 en especial el canrpanm de planta

quadrada i mpis amb finmes gerñínadss, es rm¿m*ra senzilla pero expmsiva, dei

rondnic fet a h rnesura de l'eatorn.



SANT ROMA DE VALLDARQUES

Consta d'rma nau a h. qtre s'uneix tm absis semicircuhr a Ia faEam est. Et més

destacable é* el campanar, veritable ftta del romásis pirinene [s ,'na torre de planta

quadrada arnbtres pisos i fnrestres a les qtratre oares. En etprimer pis hi h dues petites

oberh¡¡es; euel segon finesúres gemiñades i eorelterce dosulls de bouLatemhda del

crlelpanar té forma piramidat i és coberta per Hoses de licorera. Un &agrneat de

deeoració pht#rca exterior (a tes fuanes N E del eampanm), de motñ* gsodtrics

dituixats asobre un fons blauryiuós, acáade oorqúew f iÉerés de l'edifici.

COLLDE NARGO

L'anti$4 església paltoquial dE §anr Clirert ds Csil de Nargó -mereionada

l'any 839 com;r pertanyent a h diócesi trgelles+, romfuric4 és situada al eornenganrent

de la carrdera d'Isona, ja ganebe aktada per les nores eases de la pobtaeié, envoltada

pel clos del ceuentiri.

SaatRomá de Yalldrqrcs. (Catalrmy¿Rsmádc4 volwt Vf)



L'església té una estructura

simple, perd l'encertada proporcii

entre els sqrs volums causr urr grar

irnpacte plastic. La decoraeió dels

murs eúeriors, ponderada i m¡eaímÉ,

també augmenta el valor esfétic

d'aquesta construcció.

L'única nau de l'esglesia asaba.

a I'est en un absis semieireular. A

l'absis s'obren tres finestres de dob'le

esqueixada, coronades per trcs de mig

punt fets amb dovelles de pedr*tosea.

El temple té dues portes;uaa al.

mtrr oost i tma altra al mw sud que

aetualment no s'utilitza. ETs mr¡rs de

l'església, a excepció de la faryarm urd,

presenten tma austera deeoraeié

llombar&-

El campanar es troba al costat

nord, inserir Ilerrgerament dins e{ cos de

la nau, arub la qual comunica mitjangut rrwr obertu& coronada per rm rc ftt amb

dovelles.

És un carypanar de torre ad drlffi parts b diferenciades. A Ia prÍmera, hi

trobem r¡na socolada altq de plantarestaaguhr i forma atalussada, sobre le Wal es va

aixecar un pis, cobert amb una teulada piramidal coberta amb lloses de licorera. A la

segona part, i en el darrer tram de la torre, trobem tnr pis ten diferenciat. A ca&..cara

s'obren finestres triforadeq arnb eoftnnnes cororades per capitells en forrm de

ménsules, que acaben en trcs de mig punt rr¡ono'litics- emmarcats per ue *is do tres

arcuacioÉs oegues.

Sant Climent de CetI & Nargó. (Cata1un¡e Románíea vol VI)



LA SEU B'URGELL

Va néixm d'rm victrs o raval ceat. & m¡s ds Fadiga "dt¡td üOqgia" o

Castetrleirxat. Sembla que existia en epoea f@Mffi,, i dhi crearia la primera cafe&al, al

pas del s, fY al s. V, quan el país es eristiariitzá tota&nent

L'edifici més

notable i rnonumental del

m¡cli adic de la Seu.

entom del qual s'ordena

aquesta pmt de la ciutat,

és la cdedral d'Urgell

dedicada a Saata Maria.

Bastida al mateix lloc que

les dues arteriors que són

documentades, 1a catedral

utra fortalesa

imponent, qu€ mohes

vegades ha estat el darrer llo.e de resisténcia.

De la prirnera cate&aL la qual fou consagrada pl bisbe Sisebr¡t d:tIrgsft el 819,

encar&que no es pot assegurar, per$¡€ etpergarní qu€ eseonserva no ég seggns sernbla

l'original- Aquest docummt wpcciñm qtre l'egJésiáa,rtEa destrurda-rpels Dagaffi, fou

reeonstnüda per Carlemany. De b segoorr, h +re fuu ediEcada pel bi$e Emengol

(10IG,35) i consagrada pe} seu $¡€eessor Eriball, aI cap de cinc anys de 1a mort

d'aquell se'n desconeix l'estr¡¡cu¡ra i nanués F:n cotlservut l'ara de r@tr,e bfmc de

I'altar, devia ser semblant a les esglesie*eonterrporárriesde Ripoll o de Cmdona.

La catedral actual fou inié@ pd bisbe At$LlG72) i rebé rm imptds decisiu

ei 1175, errcarregar-se de h seva contim¡aeió el rl€st€ d'obra RamosLaubard, que

l'acabá Bffi $lanfs anys nÉs tard.

E1s afegits posteriors: I'elevació de*s c*nryarms, Ia cryella del Sartrissim aú una

interessant capella barroca, la sagristia del Vi, desfig+*raven I'estructura rorn¿aicar com

tambe La nova orrnmentació neoclássiea de limsior ad g¡ix, del segle XV[f, qtre fou

llevada eu"la restauració. Aquesta foarcahtfu, e+ dr¡es eta¡re.s; la prirnerq dffi ¿terme
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I-a Seo d'Urgell, portade Ia c*edral-: (Caaluaya Romámica vol Yf)



per farquitecte ihistoriadorde"f¿x¿.FoseF Puiglieadaftfe-elt9t8; rctornL fiffierior al

seu aryleote original, i la segon4 realitzadrentreeL tgtt telt974; ha"posat aldesepbert

el-bell portal septentrional i hacomptrétarh.resar¡ració.

És un dels conjurts cztedrdicis aftmedie¡ratr mes befrconservats drtot el país,

eonstituit per tra-impressionant e&É-ei de pknt+ basilical.

Des delpunt de visra arydfscffudq h cffiffi rErresenta unr frtr ryqa en

l'mqpiteetura-del s. )([, ja rye-hitrobe*si*etitzadesseh¡eions espaeialv¡repiqs de

l.larquitecfura-del. s. X[, amb-uanolrlfeng¡ratgs-plá¡ricq¡r€-prové de-Ies-esgléqiEs del

nord d'Itália.

L'edifrf eonsta de tresnau*capga&s-a-Fes¿ per un-foportant- creue+, me$ més

arngli qne tes'mus i que re-#rerdrestorres imcatades En' el crerert'oüretr cinc

absis; ene¿E&qne només eleentral"esprojeret*Pe*erftE els-altres quatre reser&ns el

$uix- detm¡rf, ori.ental.

Lacobetta de la narcentraf consi*Eix erunavelta-sané de perfiFsemicircular,

re6rga&per qpatre arcstsraB" lL fa-ñte¡seccióde-h-sa¡l-central ambef crer¡er trgbem

una cr@a-dsbase rectangular, amtrg.mtrspe,fxfurerraconeresi un nervidscreuetria de

perEt ekeular que reforga elv quatre seetors- es{édreq que ffireoque* #r¡s* fim6nsta

sim i I ar a-la-de tavo lta-cerrtral.

L'estruett¡ra de les naus es fomada- per pilars de- secció enreifr,me^ amb

coftrumete$al§"ang.1es. Hi ha-c&s.po$e+ tre*a-h-fi+a¡a-principal de poueotielsgltres

a tramurtma' i migdia; aquests súrets"rrlesffi s )ilII.
Drrcs tsmes, de phat*$ra&ada-ah parL6e[E* íoetegonal a pa** défnívell de

les_cobe¡fes d"eJes naus lafemls -slalf:en¡Isexlrpms rts h.:frq¡¡a oest-.A tes esr:ghs que

hi ha en-el setrinterior , s?hi-aeeeddtr, rcse@ per h nau lateralnoré ipfr 1a

galéria usrd.del. claustre-Aq¡¡estes-escates s¡¡fen-a-hs-cobertes i podeo-a.rrrra,altra

galeria lpe-recorre intermmsrrkfrrgar-drpsnent

Ltor*¿mentació exterísr- E'omasentasí&& pre'senta la parl eÉerío+ de la

catedralés. moh ric4 pero es-ftoffi rte*erminats FnrÍELEls clássics

motius llombmds'd'arcuacftircentrelesenes-offiflrneaÉe*1es faganes de-'h-eate&al Les

lesenes"parteircn d'un sdcolmoE¿It- Lfescoron¿r¡o$isfe-dents de serra.

La fagana de lle\xffit és ma ds hÉ- rner destacades de tota- Fmq*itectura

romá¡riBa oatatraaa. Dorni+a e[ ee$-c&E d€- fe5§i] det qrral &*es+ f gakria

superior.
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A la construcció dels rRurs es va utilitzar pedra gfanÍtica de colsr g¡is darrat. A

la part baixa de la fagana nord,tornema vei*¡mFefeetecromátis assolit pm Iapresoncia

de filades de pedra de,gres de calor vermllós.

Els elements escultórics. EI més noreral en l'arquitectrra romlnioa eafahna és

que l'escultura es concentri erel prtat Ellcmvla Ia fapm prineipal de h. €tedral

l'escuitura es distribueix per !ot4 la serra atrEada. IIi destaquen tres parell€s de lleons,

alguns molt mal mesos. Als eapiÉeIls hiha representats fuEes vegetals i diverses ftgures

d'animals.

A les cobertes de les naus t¡obem l'ornamentaeió en forma de cap de méssula.

Hi ha barbuts, caps de lleó, caps de brau i algurr elerneÍt vegetal. Els eapitelb que es

troben a la capgalera són molt importants quau**ivameat. N'hi ha eiuqr#a, 1a

majoria de temática vegetal peró tambe eal destaear els caps angulars ambaparenga de

cabra que hi ha a la,finestra ce#,defabsis.

Les escultures de l'interior de h eatedral tene* nreny* interés que les,delexterior

i el claustre. A Ia galeria

del creuer truks¡ un

capitell amb tr&s simis

arnb sexe evided §lue es

repeteix al elaustre. En

aquest mateix seetor. Un

ahre capitet ir*eessnt és

el que preseata, a

eadascura, de les seves

caxes, un ca\atl ffib el

genet.

A la c*edrat de la

Seu d'Urgell es venera una imatge de Ia }vtare de Déu arnb el Nen a la falda. AEresta

Verge és eoneguda amb st sobrenom de maa & fttI dtAndorra Segoos Ia flegend4

durant la invasió dels muslmá$§ ta iratge es r4a poir"t* a Andorra. Terys després,

Liuís el Pietós la va retornar a la Seu" Pels seus ttets estilísties, cal situar h r arededéu

de ia Seu ai principi o a mitjans s-KII.
El elaustre, consta de quatre galeries de quaEe rnetres d'ample, es troba situat

ai sud de l'esglési4 entre aquesta i l'antiga esglésiá de Sant Pere, ata dita de Sant

Miquel. Tres de les seves ales co*seryen la gaieria rornáaie4 mentre que tra de lbvant
12

L'absis de laete&al& 1a Seo d"thpll (C*ah¡aya Rodnica, v" VF¡



fou substiturda el 1603 per uns arcs i pilastres serrse decoracié. Els capitells del cleustre

mostren una clara influéncia rossellonesa. Esculpits en dur granit, ostenten termes

ornamentats o figuratius. Tarnbé mvohen el clanstr.e t'esgtésia de la Pietat i el Deganat,

dues edificacions tardanes on s¡ha iastal.lat,el ldt¡seuBiocesa

Al Museu Diocesá es cqnservauna gr.an-q¡¡antitat de peces d'urr:grartvalor: Cal

destaca el códex il,lustrar conegut amb el nom de B€at{rsde }a Seu d'Urge}f, Er inclou

el Conrentari a l'Apocalipsi de Beat de LiébanA compo-st per YII+231 folis eapergamí.

Per la lletra minúscula visigütica del s- X. em qtÉ está esaif sembla sbra de diflerents

rnañs. La seva datació oscil.la entre [an1. 97.9i el eomengament del s. )CI, i ésprobable

que a mitjans s. )OI ja és troMsah Seu.

Adossada al claustre úelasúe&at hi he feryIrsia

de Sant Miquel, romd,rrica de h primera naeitat del s )tr.

Cal exan¡inm a¡nb reserves, a sansl de. bs irydaús
obres de restar¡ració que s'hi van rcalkzer entre el. t966. r,

eL1977 . La capella que porta aI etaustre, té planta de creu

llatina, d'una nau on s'obreu tre§ &sb semicircúarq

major el centraf onramentats exteriormeat, amb"lesenes i
arcuacious. Antigament era dedicada a sant Fse" i va

rebre 1a segona advocacio, de Sant Miquel, qnaa la

capella d'aquest nom que era situada vora e} portal de

Cerdanya va ser donada als do¡nicicars. Els dos sa¡ts

presideixen el retaule gótie conservat avui al Museu

d'Art de Catalunya. També es trob,a en aquest musetr }a

decoració de I'absis centraf de l'església Represeuta tm

magnífic pantocrátor envoltat pels símbols dels quatre

evangelistes, amb sant Andrer¡ smt Pere, la mrue de Déu,

sant Joan, sant Pau i sant Jaurne a [a part inferior.

L'arquitectura civil de h Seu üUrge*, sertse ser tant espectaetfu eom la

religio.s4 té un notable valor. El rx¡cli més imlnrtant és a k vila vella, princip&nnt al

carrer dels Canonges (abans de Santa Mria), que és el més antic, i tarnbe eI earrer

Maior. El ca¡rer dels canoages e gairebe portisat tot dl ea, dues bandes. Efi k, acs de

mig punt, peró els més característrcs sén eIs apuntats. El carrer major és,potser ericara

de més valor arquitectónic que eldels Canonges,de regust ehssicista de gran intoes pel

rnoment en qué es realitzir, básicg,merf at segle XV. Tota la banda de poaenf i del nord
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trmatge de Santa §&rie de ta, Seo
d'Urgell, amb el ssbrenom de Mare de
Deu d'Andonra. (Catalunya Remánica,
vol YI)



és porticada aer aixü s'ha com¡er& esfirahÉff en et €rffrer més eomecid per

excel.léacia -, Se'n destaquen diversos edifrci§: [a easa de Ia CiÉat" enptaqada aI portal

de Cerdany4 entre les esglésies de SarÉDsmiryu i [rsdedrd. Aquí hi.,hagrÉt'església

romi¡nicade §anta Er'lália, de ta qualresüee vestigis a}+pars baixa dels"ffiE*aÉ4uals.

Roea dels vents. (&sCaA[L scgle XfV-Bibr*iotecat{eimal de Frmga)

t4



ITINERARI

temps parcial -

0 min.

Sortim del Km 29.5 de la carretera L-51I de CeI de Nargé a Isona i Trempper un camí

recentment rreglat i ple de pedretes.

2 rnm 0 h. 2 min"

Abans dlasribár a la casa Sstre-rosq err ur¡ÍL saúe#.noÉrtatrserÉ oberf, heraá,edesviar-

nos cap a la &eta i baixar trn* mieaper oft es pugui entendéncia a anm eqp & Fesquerra

fins a sitr -nos sobre dtuna @hm on trobaremrdes drm carrí empedrat.i Eiaici d'un

grau.

3lnin. 0 h. 5 mirl.

En aquest indret podrem eonteryk

r¡sa exf¡aordinlria visió de h Vall

d'Arques i bona part del recorregut de

l'exoursió davui. Continr¡esn per- ml-

camí empedrat i una mica maknés es

zig-rag que bai<a per cingle. B eI

pas de So,bre-roca.

8 min. 0 h. 13 ffiin-

Arribem a una cruilla de carnins, hem

dlagafar el de l'esquerra que planeja

per una ror¡reda.

5 min. 0 h. 18 min-

Torre de la Vi14 on farem la priruera

parada del dia per poder eoatemplar

temps total

0 h. 0 min"

LaYall & Yalldarques

15



aquesta interessaat torre , testirt¡oni de

parada de 5 minuts,

ta vida do le vall en altres épo$€s". F*em una

5 min. 0h?3min

Tomem al camí i conáimrem- en h"

mateixa direceié que portáveru. Et e*nt

primer planeja per la rouredq peró no

tar:ü a en baixar i fer algurre ng."Ws

fins que senabla perdre's. Ee aquest foe

cal anm baixant arnb molta xeneió,.ja qtre

el pendent es fort, una mica sap atetkl
fins a trobar les restes d'un baixador arnb

alguna ñta que ens portará fms aI Eit dei

riu de Valldarques. Cal vigilar ja q+re

I'accés al riu només es pot fer per aquest

indret , a partir d'aquí el pendeÉ Weda

penjat a una 10 metres sobre elrirr.

El millor que podeu fer es segtir als

organitzadors que se suposa que corl€ixen

el camí.

15 min. Sh. B.min.

Arribern al riu que cal tfa\rcssar, operacó mes o rnenys complicada segorts ta qrrortitat

d'aigua que porti comte arrrb les rellissades. EI mitlcr carní és continuar wrs 2O'o 30

metres pel curs del riu fins qrre veiem que a I'altre costat hi ha un lloc per posar-hi el

peus i procurant no mullar-ffi rrurssa Fassar. (Si psserrde prntetes les posibilitds de

que entri aigua a la bota son lleugerarnent més petites qne si passeu de talo, ao obstant

una tovallola a la motxilla no fa mai qosa).

2 min. 0 h. 40 min.

Arribem a les restes del molí de lEsprdanyer or inicitrem un camí d'anadai tor,nada

fins al Boter de Santa Maria. Cal agafar un canrí que strrt del darrera de I'edifbi i que va

seguint ei cws de I'aigua a una certa a§da. Ea algtms trarns el camí esta molt arriat i

cal anar arnb precaució. Superats aquests pass{rs e[canrí dendinsa en un bsss frGndós

übder de SantaMaria.
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fins arribar al salt d:aigua" moli interessantsi h"plogut Caltor:ar almollpelmateix

camí.

40 min. t h. 20 min.

Retornats al ms{i passem a gualel torrent dé Santa María íuna míca entre camps erms i
restes de camí amb esbarzer- arribem als carys cumsds de la casa de.ls So'lans i al

con$unt d'edificacions.

3 min. t h.23 min.

Una vegada a les cases, contfrruarem elcamíper una plsta arnb lleugerápu¡adh af,costat

dun lloc onbaixa aigua. A lesquem ens-que'da rmtorrent.

2 mio. I h. 25 min.

Molt aviat s'amiba a una altre pista eue seguilem a la dreta amb lleugera pujada i que va

en sentit contrari al que portávem.

4 mnL t h, 29 min.

En un rcvoh üobem un font, arnb un túb de p[ástic negre- Qui escriu aquest itinerari en

contra de les seves prdpies nonnes va veure-aigr¡a del tub i no li va pxassar ros, no

obstant aixd no es pot garantir la potabilitat de ilqigua.

6 min. t h, 35 min.

Carní del Boter se Santa Mari4 si eL seguim-podren contemplar des.üa &¿h "el salt

d'aigua qug ja hem vist abans. Farern una pmada de 5-rainuts.

5 min- 1 k40 min-

Reanudem el oarní per la pista.

3 min. I h- +3 min.

Deixem dbs camins a I'esquerra,-hear de-seguir -e¡r dfteccié a-Kémolins.

3 Edn. I h. 46 min.

Passem pel cosfat d'una borda molfktrmeg*@ puudespres es passrprctcmtaü dun

notable exemplar de roure, a partir dfa¡a'en venrem alg:ns de forga grans.
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7 rnin. t h.53 min.

Agafem un camí a I'esquerra.

Després de saltar una tanca amb uua

filferrada pel bestiar, s'arriba 6 tlÍw,

zona poc poblada d'arbres on sha de

girar a I'esquerra i pujar urm mica

per or es pugui en direcció a ua

caryaffxr que veiem proper-

5 min. t h. 5& min

Aribem a les restes de la capellade

Santa lvfaria de Rernolins on fa¡em

Església de Santa lvftria de Rerrolins vista des deL'absis.
(fbto: Salvador ButL 1999)

una parada per admirar-la juntarent anú etr paisatge.

5 min. 2 h. 3 min.

Continuem la caminada en direcció a les rasesdeRerelir¡sque veiem sobrenpstre.

3 min. 2 h. 6 min.

Aribem a les cases on agafem un carnÍ a fesquerra.

5 min. 2 h. 11 min.

Deixem un camí a la dreta, continr¡em per la pista des d'sn tenirn boniqrres,visfes sobre

la Torre de la Vila que fa poca estona hem visitaf i de hs eingleres de I'altre eostat.

l0 min. 2 h. 2Lmin.

Passem e[ torren de Cal Correde¡r i irarediatarnent trübem una gran§ poe dmprés

deixem un camí a I'esquerra.

12 min. 2 h. 33 min.

A la dreta, per sota nostre i al fons de la va[ veiem el conjunt de Va]ldarques.

Continuem per la pista.
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7 min. 2 h. 40 min.

Agafem un trencall a la dreta que ens porta a una pista que veiem sota nostre i que

agafarem en sentit contra¡i al que al que veníern, passem el riu per un pont que ro veiem

i remuntem cap a I'altre costat.

5 min. 2 h. 45 min.

Cal Sastre, el camí passa a prop de les

edificacions, continuem per la pistq

tornem a veure Valldarques.

5 min. 2 h. 50 mirr.

Sant Romá de Valldarques on farem una

pmada de 10 minuts, per corÉernplm-

aquesta meravella de I'art románic i les

edificacir¡ns de la propera rectoria

estratégicament situada dah dluna ¡oca

encinglerada per tots costats.

10 min. 3h.

Reprenem el camí una mica amb Ia boca

badada, fenomen que ens pot prorocr

l'admiració del campanar de Sant Rorná.

Continuem per la pista amb lleugoa baixada.

Campunr de Sant Rorna & VaEdaqges. (foto:
Salvador Buti, 1999)

I min. 3 h. 1min.

Molt aviat, en un revolt que baixa cap a les caseq agafarem un corriol a I'esquerra que

ens apropa a la cinglerq passa per sobre d'uns pendents de terra grisa i ens permet, tot

girant la vista effera, contemplar una altre vegada el cor$uu de Valldarques. nIlástima

de la caravana".

i0 min. 3 h. 11min.

Passem pel costat de la cingtrera arnb t¡nes parets ocre.
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4 min. 3 h. 15 min.

Retornem a la cruilla per on havíem passat aquest matí despres de baixar el grau qrle ara

haurem de prjar. Anirem @p a I'esqrrrra per iniciar la p"jada. Remrlrtem el grau de

Sobre-roca.

9 min. 3 h.24 min.

Aríbem a dalt del cingle, ara resseguirem el oaire del mateix en la mateixa diiecció amb

la que aribema dalt.

3 min. 3b.27 nn
Arribem a un lloc on podrem verre bona part de l'excursió davui amb el Boter de Santa

Maria davant nostre i la Torre de Ia Vila als nsstres peus i Santa Mada de Remolins a

l'altre costat dalt de la Cinglera- Farem tres minuts de parada.

3 mi¡I. 3 h, 30 min.

Girem 180" i pugem entre alzines utra miea per oa es pugm fins arriba a 1* sasia de

Sobre-roca, que deixarem a I'esquerra.

4 min. 3 h. 34 min.

Casa de Sobre-roca, sortim per la pista que porta a la carretera.

3 min. 3 h. 17 min.

Carretera on retr,CIbarem llat*o c ar.
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