
Notes.-

** 

** 

** 

SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

EL CAMÍ DELS BONS HOMES GR-I07 

9a Etapa: MERENÇ DE LES VALLS - VIVES - BORDES DE COVAL 

COLL DE JOUX - ROC DE LA PERA - ORGEIS 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 

Àrea del túnel del Cadí. Esmorzar. 

Merenç de les Valls. Inici de l'etapa. 

Església de Vives. Breu reagrupament. 

Sant Touret. Reagrupament. 

Sarrat de Larguis. Reagrupament. 

Coll de Joux. Breu reagrupament. 

Ressec de Bas. Reagrupament. 

Orgeis. Final de l'etapa i dinar. 
Sortida cap a Vilanova. 

Àrea del túnel del Cadí. Parada. 

Vilanova i la Geltrú. 

6 de maig de 2001 

6 h 

8. 30 h 
9 h 

10.15 h 

10.30 h 
10.35 h 

11.15 h 
11.30 h 

12.25 h 
12.35 h 

12.50 h 
12.55 h 

14.15 h 
14.30 h 

15.55 h 
17 h 

18.45 h 
19 h 

21 h 

Esmorzarem a l'àrea de servei del túnel del Cadí i dinarem en arribar a Orgeis (cal portar el dinar perquè a 

Orgeis no hi ha serveis). 

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 plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

EL CAMÍ DELS BONS HOMES GR-I07 

9a Etapa: MERENÇ DE LES VALLS - VIVES - BORDES DE COVAL 

COLL DE JOUX - ROC DE LA PERA - ORGEIS 

6 de maig de 2001 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

(És una transcripció de la topoguia amb algunes modificacions) 

Horari 
Parcial Total Quilometratge 

0.00 0.00 0.00 

Merenç de les Valls (1052 m). El sender després de creuar el riu Arièja pel vell pont de pedra 
travessa la carretera i s'endinsa al poble. 

0.05 0.05 0.315 

Creu. El sender va per un camí a la dreta tot seguint una calçada empedrada. 

0. 08 0.13 0.800 

Església romànica de Vives (1150 m). Es passa pel lateral esquerre de la bonica església i es 
continua amunt. 

0.05 0.18 1.050 

Vives (1180 m). A l'alçada d'uns vells safareigs públics hi ha una cruïlla que és el punt de con
fluència amb la variant GR-107-2, que pel pontent de la dreta va cap a les Bésines. El GR-I07 continua 
per l'esquerra. 

0.01 0.19 1.110 

Bifurcació. Es deixa un camí a l'esquerra i es continua amunt i pel costat del riu de Sant Touret. 

0.08 0.27 1.500 

Bifurcació (1300 m). El camí fa un forta pujada i descriu un revolt pronunciat a la dreta; el lloc és 
al mig d'una muntanya pelada plena de matolls com ginesta i argelagues. L'alçada adquirida comença a 



donar molt bones vistes. No cal continuar pel camí principal sinó que s'ha de seguir el corriol que surt 
al davant del mig del revolt. 

. 

0.06 0. 33 1. 730 

Bifurcació. Al davant es deixa un corriol; el GR fa un gir i continua pujant pel vessant pelat. 

0. 09 0.42 2.100 

Arbreda. El corriol puja per un fort pendent, de sobte s'entra en una petita i gratificant arbreda, 
ideal per reposar després d'haver pujat més d'un quilòmetre pel cantó de solell. El corriol continua amb 
les mateixes característiques que tenia. 

0.10 0. 52 2.500 

Ruïnes de Sant Touret (1475 m). Ja s'ha pujat molt pel vessant de la muntanya i la vista sobre el 
riu et que vertebra la vall ha pres molta alçada. Es passa pel mig de les runes. El corriol desemboca en 
un camí el qual se segueix. 

0. 08 1.00 2. 950 

Bordes de Coual (1540 m). Aquesta casa és un punt important, els camps dels voltant són culti
vats. La vista de la vall des d'aquí és magnífica. 

0. 05 1.05 3.200 

Bifurcació. Es deixa un corriol a l'esquerra. 

0.07 1.12 3.600 

Cruilla amb indicadors (1640 m). El camí desemboca en una gran pista forestal. La vista és 
esplèndida, es veu perfectament tota la vall i, al fons, les instal·lacions d'esquí de les pistes d'Ax-Bo
nastre. El GR va cap a la dreta i amunt, tot seguint els indicadors de fusta que hi ha en aquesta cruïlla, 
els quals marquen perfectament la ruta que s 'ha de seguir: coll de J oux/Orlú/Orgeis. 

0. 09 1.21 4.100 

Bifurcació (1680 m). En un pronunciat revolt cap a l'esquerra de la pista es deixa un corriol i es 
continua per la pista, que aviat entra en un espès bosc de coníferes, indicador que s 'ha assolit una certa 
alçada. 

0. 07 1.28 4. 400 

Dues bifurcacions molt seguides (1710 m). En la primera es pren el camí de la dreta, però una 
vintena de metres més endavant caldrà deixar la pista més bona i agafar un camí que surt de davant (o 
esquerra) i va cap amunt. Hi ha senyalitzacions de fusta. 

0.20 1. 48 5.420 

Sarrat de Larguis (1750 m). Cota màxima, carena on hi ha el canvi de rasant; apareix a la vista 
la vall oposada al vessant que es pujava. La posició d'aquest punt és indicada per la presència d'un 
esplèndid arbre, una conífera, situat enmig d'un replanet i que té sis troncs que li surten de terra. Des 
del pi cal continuar pel mig d'un pla, en direcció al nord, per un llom allargat que planeja una mica. 
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0.06 1. 54 5.810 

Bifurcació. Un cop creuat tot un prat d'herba, s'arriba de nou a una àrea de grans avets. El GR 
gira bruscament a l'esquerra i s'endinsa per un corriol al bosc. Quan se surt del bosc ja es té contacte 
visual amb el coll de J oux, que es veu a un nivell més baix i es distingeix perquè hi ha una caseta, un 
petit refugi. 

0. 08 2.02 6.530 

Coll de Joux (1702 m). Des d'�quest coll es gaudeix de molt bones vistes sobre els dos vessants 
que separa. És com un gran prat, amb la caseta en un costat i a prop d'uns arbres, com a recer del mal 
temps i el vent que bufa just al mig del coll. El corriol continua en direcció est, vers el bosc que hi ha 
un xic més avall de la caseta. En un arbre al començament del bosc hi ha indicadors. 

0.12 2.14 7.340 

Bifurcació. El camí des del coll de J oux ha mantingut la cota i continua entre avets. Es deixa un 
camí a l'esquerra i es va pel camí de la dreta, que continua planer. 

0. 03 2.17 7.620 

Davallada (1670 m). Inici de les ziga-zagues d'una baixada que és llarga i pronunciada. 

0.02 2. 19 7.760 

Gir brusc. Cap a l'esquerra i avall, al davant es deixa un corriol. A mesura que es va baixant de 
cota, les coníferes van donant pas a un bosc caducifoli. Els revolts són continus. 

0. 07 2.26 8.400 

Bifurcació (1600 m). En un dels nombrosos revolts seguits que fa el camí, al davant, al mig del 
revolt, es deixa un camí fins i tot millor que el que se segueix. 

0. 07 2. 33 9.000 

Gir (1550 m). A l'esquerra, es va baixant per una obaga molt humida, amb moltes falgueres i 
petites fonts. 

0.02 2. 35 9.160 

Bifurcació. A la dreta es deixa un camí; es continua baixant sempre fins a Orgeis. 

0. 04 2. 39 9.500 

Gir (1520 m). A la dreta, molt sobtat, de 1800• 

0.07 2.46 10.140 

Revolt (1470 m). Pronunciat i a l'esquerra. El camí s'ha emboscat molt i és ple d'herbotes i ma
tolls. 

0. 14 3.00 11.310 

Bifurcació (1370 m). En un gir de 1800a l'esquerra, gairebé al fons de la vall, es deixa un corriol 
a la dreta. 

3 



0. 06 3. 06 11.670 

Final dels revolts. L'última ziga-zaga fa un revolt a la dreta. 

0. 09 3. 15 12.270 

Tanca (1330 m). El camí està obstaculitzat per una tanca per tal que no fugi el bestiar i també 
perquè no hi passin els cotxes, ja que no es pot obrir i s'ha d'esquivar a peu fent un revolt. 

0. 02 3.17 12.360 

Bifurcació. Final de la davallada. El camí desemboca en una pista asfaltada que se segueix cap a 
l'esquerra pel fons de la vall fins a Orgeis. 

0. 02 3.19 12.460 

Ressec de Bas (1300 m). Antiga casa de pastors restaurada, a l'esquerra del camí. La pista baixa 
pel costat del riu que hi ha al mig de la vall d'Orgeis. 

0. 13 3. 32 13.440 

Refugi Roc de la Pera (1220 m). A més del refugi hi ha un pàrquing, àrea de picnic i un espai 
lúdic. És el primer lloc habitat que es troba des de la borda de Coual. Es continua per la pista. 

0.22 3. 54 14.930 

Bifurcació (1090 m). Es deixa una pista sense asfaltar que puja. 

0. 46 4.40 17.750 

Bifurcació (825 m). Es deixa un camí a l'esquerra. Ja es té contacte visual amb el poble i, per 
tant, el camí que s 'ha de seguir no té pèrdua. 

0. 03 4.43 17.970 

Orgeis (823 m). Pal indicador. Creu de terme al costat del pont de pedra que travessa el riu Ariè-
ja. 

(Equip de ruta Margarida Carbonell i Andreu Ferrer) 

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