
.) 

SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT-REBEl AL GOLF DE ROSES 

6a Etapa: OLIANA - SANT JUST I SANT PASTOR - COLLADA DEL SÀLZER 
PLA DE LES GUÀRDIES - CAMBRILS DEL SOLSONÈS 

24 de març 1996 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 6 h 

Oliana. Esmorzar. 8. 30 h 
Plaça de la Reguereta. Inici de l'etapa. 9 h 

Ennita de Sant Just. Reagrupament. 10 h 
10.15 h 

Collada del Sàlzer. Reagrupament. 11.15 h 
(Visita opcional a l' enmta de Santa Magdalena). 11.45 h 

Pla de les Guàrdies. Reagrupament. 13 h 
13.15 h 

Cambrils. La Casa Nova. Final de l'etapa. Dinar. 14 h 
Sortida cap a Vilanova. 16.30 h 

Vilanova i la Geltrú. 20 h 

Notes.-

** Esmorzarem a Oliana i dinarem, en arribar, a Cambrils. 

** Des de la Collada del Sàlzer hi ha la possibilitat de visitar l'ermita de Santa Magdalena. 

** Cal advertir que aquesta etapa no està senyalitzada. 

** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 

La Junta de Senders agraeix la col·laboració del Sr. Jordi Pasques, d'Oliana, que 

ens ha fet la descripció d'aquesta etapa i que ens acompanyarà i guiarà durant el 

seu recorregut. 
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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT-REBEl AL GOLF DE ROSES 

6a Etapa: OLIANA - SANT JUST I SANT PASTOR - COLLADA DEL SÀLZER 
PLA DE LES GUÀRDIES - CAMBRaS DEL SOLSONÈS 

Horari 
Parcial 

0. 00 

Total 

0.00 

24 de març 1996 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Oliana. Sortirem de la plaça de la Reguereta, travessarem el poble i sortint pel NE, per cal Canó, 
ari rem en direcció als Erms. 

Els Erms. El camí de carro passa entre camps de conreu. A la dreta deixem unes granges i bai
xem a travessar el torrent de Reixà. Al nord ens queda la serra de les Canals. 

El Reixà. Travessat el torrent, fem un pujador curt i trobem el camí de la Valldan (pista). Seguim 
cap a la dreta. Trobem la pujada de Peramola. 

Pujada de Peramola. El camí fa una pujada pronunciada. Ens separa cada vegada més del Reixà� 
la barrancada del qual ens queda a la dreta, cada cop més fonda. Deixem el terme municipal d'Oliana 
i entrem al d'Odèn, i també deixem l'Alt Urgell i entrem al Solsonès. Arribarem al coll del Vent. 

0. 45 0. 45 

Coll del Vent. El coll es veu clar. Trobem oliveres i un camp gran a l'esquerra. A la dreta, hi 
veiem uns argilers pronunciats. El corriol que agafarem arrenca just on comencen, a la dreta de la pista 
i després de l' estimbader. El primer tram passa sobre argila, després el camí s'acara al nord i j a enfilem 
cap a Sant Just. 

0. 15 1. 00 

Sant Just i Sant Pastor. Ermita romànica. Al fil de la carena. Bona vista cap a la Valldan, serra 
de les Canals i vall del Segre. Des de Sant Just, un camí baixa a la Valldan, a l'esquerra. Nosaltres 
agafarem el de la dreta que va pujant per la banda de llevant de la carena. Ens portarà a trobar la pista 
que va de la Valldan a Serra-seca. 

Pista de la ValIdan. La trobem quan aquesta fa un revolt, al capdamunt de la pujada per la banda 
de la Valldan. L'agafem a la dreta, planejant. A uns tres-cents metres, a l'esquerra de la pista, en surt 
una altra poc marcada, a l'indret on hi ha unes feixes abandonades. L'agafem, fa pujada i ens portarà 
fins al Barrer. (Hi passa una línia de llum amb pilones de ciment). 
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0. 30 1. 30 

El Barrer. Pas de la carena que tanca la Valldan. Hi passa t:l camí de bast que puja de la Valldan 
cap a Serra-seca. Nosaltres també l'agafarem, quan el trobem, cap a la dreta, en pujada, direcció N. 
Aviat veurem com l'empedrat del camí pateix molt acusadament el pas de les motos, encara que última
ment no pas com abans. Anirem pUjélllt i farem el tram de camí anomenat eJ Passjró. 

El Passiró. Aquest és el nom que té aquest tram de camí, que va a mig aire de la serra i voltat 
d'una tofada vegetació formada per alzines, boixos, etc. A la dreta, a l'altra banda de la fondalada, 
veurem cal Marc (habitada) i cal Cordill. A llevant, elevats, comencem a veure els conglomerats que 
formen Serra-seca. Quan el corriol planeja una mica, som a punt d'arribar al final del Passiró. El 
corriol acaba en una pista que agafarem a la dreta, en baixada. A viat arribarem a una clotada, la collada 
del Sàlzer. 

0. 30 2. 00 

Collada del Sàlzer. Collada que uneix la vall del Sàlzer, a la nostra esquerra, i la que forma el 
torrent de Reixà, a la dreta. Hi trobem la pista a l'esquerra que baixa cap al Sàlzer, en un quart seríem 
a cal Prat i a l'ermita de Santa Magdalena del Sàlzer. Seguim a la dreta. Trobem la pista que baixa de 
Serra-seca, cap a la Valldan. L'agafem cap a l'esquerra. Uns cent metres més endavant, deixem la 
pista. A l'esquerra hi trobem un pas a la tanca del bestiar, que hem d'obrir i seguir per la vora de la 
tanca. Aviat se'ns marcarà un corriol que a uns cent metres gira a la dreta i trobem el camí de bast que 
per la banda dreta de la clotada de Serra-seca ens portarà en pujada fins a les abandonades feixes de 
Serra-seca, casa-hostal abandonada que ens quedarà a llevant, al fil de la carena. Nosaltres, quan ha
guem travessat a l'altra banda del vessant, pujarem, seguint el corriol, cap al N, fins a la font de Serra
seca. 

Font de Serra-seca. És arreglada perquè el bestiar s 'hi pugui abeurar. Passem vora de la font i en 
direcció a ponent planegem per una pista nova que ens portarà a fer un revolt abocats a la vall del 
Sàlzer. Bona vista cap a la Móra Comdal, les Encantades (agulles de conglomerat), serra d' Aubenç . . .  
Nosaltres fem el revolt i cap a la dreta, a llevant planegem per la pista que va per una feixa fins a 
trobar la tanca del bestiar, just a la carena de Serra-seca. La casa ens queda 150 m a la dreta. Aquí 
trobem la carretera que puja de Montpol i va cap a Cambrils. 

0. 30 2. 30 

Serra-seca. Carena que separa les aigües de la Ribera Salda de les del Segre. Se'ns obre la vista 
cap al Solsonès i especialment la muntanya de Cambrils i d'Odèn, amb el Puig Sobirà destacant a 
llevant. Als nostres peus, les aspres fondalades de la capçalera de la Ribera Salada. 

Seguiríem la carretera cap a l'esquerra, al N. De seguit deixem a l'esquerra un turonet amb un 
vèrtex geogràfic visible, indicat en un rètol com a "Mirador". Seguim per la carretera fins al final de la 
baixada, uns dos-cents metres. Aquí deixarem la carretera i agafarem i ens enfilarem pel carener, 
sempre en direcció N. Farem un turó, baixarem i tomarem a pujar, ara ja per un corriol més marcat. 

El camí deixa el carener i baixa una mica a la dreta, ara es veu bé que és un antic camí de bast, 
encara que força tancat per la vegetació. Seguim i arribem altre cop al fil de la carena, tornem a tenir 
vista cap a ponent, cap a la capçalera del Sàlzer i les Encantades. Som al Grau. 

El Grau. El camí ara passarà cap a la banda de ponent de la serra, sempre pujant. A l'esquerra 
ens queda la fondalada a l'indret anomenat Medes (ull a no confondre'l amb el nou Medes, casa que 
trobarem quan arribem a Cambrils). Al nostre davant, podem veure les antenes dels repetidors, en 
altiplà que anem a buscar, anomenat Pla de les Guàrdies, de les Gòrdies per la gent del país. Hi arriba
rem quan el camí és a la seva màxima alçada, deixant-lo i anant de dret, per unes feixes, fins al punt 
dels repetidors. 
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0. 45 3.15 

Pla de les Guàrdies. Airós mirador als quatre vents, fregan� els 1400 m. Bona vista cap a la vall 
del Segre, Pre-pirineu de l'Alt Urgell i Baridà i sobretot cap el Solsonès i les terres de la Catalunya 
interior (esperem que no tinguem calitja i sí bones vistes avall). 

Des del Pla de les Guàrdies, marxarem cap a llevant, en baixada, per una pista precària fins un 
turonet proper. Aquí tindrem una bona vista sobre les cases de Cambrils, amb el castell i l'església de 
Sant Martí als peus. Nosaltres baixarem per un corriol perdedor gairebé paral·lels per on passa la línia 
de llum, que puja al Pla de les Guàrdies. Anem a trobar un pas en la roca. 

Grau de Medes. A la roca de Medes, sobre la casa de Medes. Arribem a la casa i trobem la 
carretera que hem deixat a Serra-seca. 

0.20 3. 35 

Casa de Medes. Deixem la casa a la dreta i també la carretera. Passem vora la barana protectora 
i anem per un camí que baixa a l'esquerra. Trobem la font dels Pins. Seguim un corriol marcat cap a la 
dreta, fins a tomar a trobar la carretera (A la dreta -100 m- podem veure l'església de Sant Martí). 
L'agafem cap a l'esquerra, en baixada. Tres-cents metres més avall, a la dreta agafem una pista i la 
deixem per seguir per un corriol que travessa el barranc per una passera de ciment i pugem per l'altra 
banda cap a l' escola de Cambrils i a cent metres trobem la carretera de Cambrils a Odèn i Sant llorenç 
de Morunys. 

0.20 3. 55 

Casa Nova. Cap a l'esquerra, a la banda de la dreta de la carretera, trobem les fondes de la Casa 
Nova, primer i més amunt de Ca l'Agustí. Ja hi som. 
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86 Coll de Nargó, Oliana, Odèn 
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