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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

UN RECORREGUT PER LA CATALUNYA INTERIOR GR-3 

8a Etapa: SOLSONA - PUIG PONTS - PINELL DE SOLSONÈS - CAN CASALS 

MADRONA - L'ASCENSIÓ 

Notes.-

** 

** 

** 

** 

9 de gener de 2000 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 6.30 h 

Solsona. Esmorzar. 8.30 h 
Sortida cap a Torregassa. 9 h 

Torregassa. Inici de la caminada. 9. 30 h 

Puigponts. Reagrupament. 10.45 h 
10.55 h 

Pinell de Solsonès. Reagrupament. 12 h 
12.10 h 

Can Casals. Reagrupament. 13 h 

13.10 h 

Mas enrunat. Reagrupament. 14.10 h 

14.20 h 

Can Sangrà. Reagrupament i dinar. 
15.15 

h 

16.15 
h 

Carretera. Final d'etapa. 
17.10 

h 
Sortida cap a Vilanova. 

17.20 
h 

Vilanova i la Geltrú. h 
20.15 

Esmorzarem a Solsona; hi ha alguns bars. 
Començarem a Torregassa, més enllà de Solsona. S'ha neutralitzat la sortida de Solsona 
perquè és un tram asfaltat. 
Dinarem pel camí; cal portar el dinar a la motxilla. 
Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

UN RECORREGUT PER LA CATALUNYA INTERIOR GR-3 

8a Etapa: SOLSONA - PUIGPONTS - PINELL DE SOLSONÈS - CAN CASALS 

MADRONA - L'ASCENSIÓ 

9 de gener de 2000 

Horari 

Parcial Total 

0.00 0.00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Quilometratge 

0.00 

Torregassa (920 m). Es deixa la carretera de CIarà i s'agafa una pista a l'esquerra (oest). 

0.10 0.10 0.97 

Trencall. Es deixa un trencall a l'esquerra que baixa, seguim per la pista entre mig del bosc. 

0. 08 0. 18 1. 74 

Cruïlla. Amb una senyal que diu: Bajona. S'agafa el camí que puja a l'esquerra. 

0.07 0.25 2.42 

Cruïlla. A l'esquerra deixem una pista, entrem al bosc. 

0. 05 0.30 2.90 

Cruïlla. Deixem un camí a la dreta, el nostre camí puja. 

0.10 0.40 3.87 

Mas Gaspar (820 m). En sortir del mas hi ha una cruïlla on s'agafa el camí de la dreta cap als 
camps (sud). 

0. 15 0.55 4.36 

Cobert. A la dreta del camí; a la cruïlla es deixa el camí que puja a l'esquerra. passem per un bosc 
que es diu el Serrat dels Rovellons. 
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0. 07 1.02 5.17 

Bifurcació. Es troba una pista més ampla que se segueix avall a la dreta (oest). A la dreta queda 
un transformador. Més endavant deixem un camí a la dreta. 

0.13 1.15 5. 82 

Puigponts (780 m). Se segueix avall; es deixa un camí que baixa a l'esquerra. Després d'una llarga· 
recta se segueix la mateixa pista que gira a la dreta (nord) i es deixa un camí a l'esquerra. Més enda
vant deixem un camí que diu Sant Sebastià. 

0. 10 1.25 7.17 

Trencall. Se segueix recte (oest), deixem el que puja a l'esquerra. 

0.10 1.35 7.87 

Cal Tonicoll (700 m). Se segueix a l'oest. Després es deixa un camí a l'esquerra que va avall. 

0.05 1.40 8.03 

Bifurcació. Més avall en un revolt de 1800, es deixa una entrada al bosc a la dreta, anem a l'es
querra. 

0.07 1.47 8.67 

Bifurcació. Es deixa un camí que baixa a la dreta. Se segueix per la pista. 

0. 03 1. 50 8. 87 

Torrent de Pinell. Cal creuar-lo per un pontet. Més endavant hi ha un revolt a l'esquerra que diu 
Pinell, hem d'anar a la dreta. 

0. 05 1. 55 9.59 

Trencall (680 m). Se segueix cap a l'esquerra, avall. 

0. 02 1.57 9. 70 

Torrent. Es creua aquest torrent que es el del Barranc del Pinell, deixem un trencall a la dreta. 

0.03 2.00 9.84 

Bifurcació. Es deixa una pista a la dreta. Al final d'una pujada es deixa un camí a l'esquerra. 

0.15 2.15 11.00 

Cruïlla. Se segueix una pista que poc després es deixa per agafar un camí a l'esquerra (sud). 

0.03 2. 18 11.27 

Bifurcació (650 m). 150 m abans d'arribar al Pinell de Solsonès es deixa la pista i s'agafa un camí 

a l'esquerra (sud). 
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0. 17 2.35 11.46 

Bifurcació. Es deixa una pista que puja a l'esquerra i se segueix planejant. 100 m després es torna 
a deixar una pista que baixa a la dreta. Se segueix cap al sud. 

0.07 2. 42 11.87 

Cruïlla. Hi ha tres camins. S'agafa el de la dreta que planeja (oest). Als 50 metres es troba un . 
trencall i s'agafa un camí que puja a l'esquerra. 

0. 03 2. 45 12.15 

Coll. Hi ha una cruïlla on s'agafa el camí que baixa al sud-oest. Uns 80 metres més avall es troba 
una cruïlla de camins on se segueix pel del mig que baixa. 

0.05 2. 50 12.59 

Cruïlla. Hi ha tres camins; s'agafa el que baixa cap a cal Vila que ja es veu (nord). 

0.05 2.55 13.03 

Cal Vila (660 m). Anem a l'esquerra, se segueix la pista cap a cal Casals que es veu davant. 

0.03 2. 58 13.39 

Ca l'Armengol (650 m). Es continua per la mateixa pista. Als 70 m es deixa una entrada de camp 
a la dreta. 

0. 07 3.05 14.06 

Trencall. Se segueix a la dreta la nova pista (oest). 

0.03 3. 08 14.26 

Can Casals (640 m). Es continua per la mateixa pista (nord-oest). Als 100 m es troba un trencall 
on s'agafa el camí de la dreta que baixa. 

0. 02 3.10 14.45 

Bifurcació. Es deixa un camí menys fressat a l'esquerra. Es baixa cap al barranc del Pinell en 
direcció a Sant Tirs que es veu a l'altra costat de la vall. La pista fa algunes esses. 

0. 10 3. 20 15.07 

Rierol. Dolmen a la dreta del camí. Al costat esquerra hi ha la Fossa del camí del Casals (cista 
neolítica del 3000 a C. ). Se segueix baixant. 

0.05 3.25 15.35 

Torrent. És el del barranc del Pinell. Anem a l'esquerra fent revolt per sobre del torrent. Aviat es 
comença a pujar. 

0.10 3. 35 16.15 

Bifurcació. Es deixa un camí a la dreta i es continua pujant per la pista. 
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0.10 3.45 16.80 

Bifurcació (620 m). Després de passar pel mig d'un camp de fUtbol, s'arriba a la pista que va del 
coll de CIarà a Madrona que se segueix a l'esquerra (sud-oest). Sant Tirs queda a la dreta. Als 100 m 
es deixa un camí a l'esquerra. Es deixen camins als dos costats de la pista. 

0.15 4.00 17.84 

Bifurcació. Es deixa un camí que puja a l'esquerra, més endavant deixem un camí particular a 
Finestres. 

0.10 4.10 18.82 

Mas. El sender passa pel costat de la casa enrunada, continuem per la pista avall. 

0.10 4.20 19.64 

Bifurcació. Es deixa un camí a la dreta. 

0.05 4.25 19.81 

Barranc de Sant Tirs. Es creua i es continua per la pista. 

0.05 4.30 20.39 

Bifurcació. S'agafa el camí que baixa; es deixa la pista. 

0.02 4.32 20.54 

Ca l'Estany (520 m). Es voreja el mas per l'esquerra i s'agafa el camí que surt de darrera la casa 
i va entre el torrent i un camp. 

0.06 4. 38 20.79 

Torrent. Es creua i es voreja, per l'esquerra, 80 m un camp i es trenca amunt (esquerra) quan 
s'acaba el bosc. 

0.02 4.40 21.27 

Madrona (540 m). Peu de creu. Se segueix 20m al sud fins a una pista per la qual es puja deixant 
a l'esquerra l'església moderna i la rectoria. 

0.24 5.04 22.80 

Can Sangrà (600 m). Es deixa la pista i per la dreta s'entra al mas; es creua l'era i es pren un 
camí cap al sud. Uns 100m més avall es passa entre dues granges tot deixant l'ultim edifici a l'esque
rra, baixem. 

0. 08 5.12 23.28 

Bifurcació. En una corba pronunciada a la dreta es deixa un camí a l'esquerra. Als 90 metres es 
deixa un camí a la dreta i es travessa el torrent. El sender começa a pujar. 
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0.03 5.15 23.59 

Torrent. Un cop creuat el torrent, als SOm, es deixa una entrada als camps a l'esquerra. Se'n deixa 
una altra a l'esquerra força embrossada, abans que la pista comenci a planejar. 

0. 05 5. 20 24.11 

Torrent del Sangrà (575 m). Un cop a l'altra banda del torrent es deixa la pista i se n'agafa una 
altra més antiga que puja a l'esquerra(sud). 

0. 25 5.45 24. 69 

Bifurcació. La pista fa una corba a l'esquerra i baixa. En aquest punt se l'ha de deixar i seguir 
recte per un camí molt perdedor (atenció als senyals!). Al cap d'uns 100m es deixa a l'esquerra l'entra
da a un conreu. El corriol segueix en una direcció propera al sud, més endavant es desvia cap a l'oest 
i algun moment s'apropa al nord fins a sortir en un camp que es flanqueja en direcció oest. Als 30 me
tres s'agafa un camí de tractor que de seguida porta a un altra camp que es voreja en direcció sud( es
querra) amunt. Al cap de 170 m el sender es desvia cap a l'est. 

0. 04 5. 49 25.45 

Final del camp. S'agafa una pista que gira a la dreta. A sobre, a l'esquerra, es veu can Guardiola. 
El camí planeja i baixa cap a la dreta deixant-ne un altre a l'esquerra. Es troba un camí més fressat. Es 
gira a l'esquerra i es puja. Als pocs metres es gira a la dreta tot deixant un camp a l'esquerra. 

0. 11 6. 00 26.10 

Carretera de Solsona a Sanaüja (720 m). Final de la etapa. 
Ramon Casas i Vidal, gener de 2000 

(Equip de ruta: Mariano Guerra i Manel Vidal) 
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