
 

SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 
 
EL CAMÍ DELS BONS HOMES   GR-107 

 
L'HOSPITALET - PORTELLA DE LES BÉSINES - MERENÇ DE LES VALLS 

 

 
 23 de setembre de 2001 
 

HORARI PREVIST 
 
 Sortida de Vilanova i la Geltrú.  6 h 
 
 Àrea del Túnel del Cadí. Esmorzar.  8.30 h 
   9 h 
 
 L'Hospitalet. Inici de l'etapa. 10 h 
 
 Bifurcació (1800 m). Reagrupament. 11 h 
  11.15 h 
  
 Cabana de les Bésines. Reagrupament. 12.10 h 
  12.25 h 
 
 Refugi de les Bésines. Reagrupament. 13.05 h 
  13.15 h 
 
 Portella de les Bésines. Reagrupament. 14 h 
  14.10 h 
 
 L'Estagnas. Reagrupament i dinar. 14.30 h 
  15.15 h 
 
 La Fontanasse. Reagrupament. 16.35 h 
  16.45 h 
 
 Església de Vives. Reagrupament. 17.15 h 
  17.20 h 
 
 Merenç de les Valls. Final de l'etapa. 17.30 h 
 Sortida cap a Vilanova. 17.45 h 
 
 Àrea del Túnel del Cadí. Cafè. 19 h 
  19.20 h 
 
 Vilanova i la Geltrú. 21.50 h 
 
Notes.- 
 
      **Esmorzarem a l'àrea de servei del túnel del Cadí i dinarem pel camí, una mica més avall de la Portella 

de Bésines (cal portar el dinar a la motxilla). 
      **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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DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 
 
 
                Horari 
     Parcial           Total 
 
 0.00 0.00 0.000 
 
 L'Hospitalet (1420 m). Se surt de la població tot enfilant-se pel vessant de la muntanya en direcció 
sud; cal fer un tram del GR-107 en sentit ascendent cap al Pimorent. 
 
 0.05 0.05 0.250 
 
 Torrent. El corriol creua una torrentera que duu aigua abundant i fa una petita però sorollosa cascada. 
 
 0.03 0.08 0.430 
 
 Carretera N-20 (1535 m). Es creua la carretera perpendicularment i, un cop a l'altre costat, se segueix 
pujant per la muntanya. 
 
 0.16 0.24 1.220 
 
 Bifurcació (Pal indicador, 1595 m). Inici pròpiament dit de la variant GR-107-2 que, pel coll de les 
Bésines, va a parar a Merenç de les Valls. S'agafa el camí de l'esquerra; el camí de la dreta continua cap a 
Porta. 
 
 0.04 0.28 1.435 
 
 Torrent. Es travessa un curs d'aigua a l'esquerra del qual hi ha una barana que és com un petit pont; a 
la dreta fa una petita cascada. 
 
 0.03 0.31 1.710 
 
 Torrentera. Al fons d'una fondalada es troba un altre torrent que es precipita sobre el camí. El GR 
passa entre boscos de vegetació humida i, per l'alçada que ha agafat sobre la vall, ens ofereix magnífiques 
vistes. 
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 0.15 0.46 2.480 
 
 Revolt amb mirador (1650 m). A l'esquerra del corriol, que puja en ziga-zaga pel bosc, hi ha un petit 
sortint; és un revolt pronunciat on hi ha una roca que fa d'esplèndid mirador natural sobre la vall de l'Arièja. 
 
 0.03 0.49 2.640 
 
 Tartera (1690 m). El corriol travessa una tartera. 
 
 0.07 0.56 3.000 
 
 Bifurcació (1800 m). Hi ha un indicador que diu: "Jasse Bessateil". A la dreta es deixa un corriol que 
puja; el GR continua per l'esquerra. Hi ha un indicador que marca la direcció del refugi de les Bésines. 
Passat aquest punt es deixa el vessant de la muntanya i s'entra en una típica vall alta, que es remunta. 
 
 0.14 1.10 3.650 
 
 Rierol (1835 m). El GR travessa aquest rierol que baixa per la dreta i va a desembocar al riu central de 
la vall, el riu de les Bésines. El paisatge de l'entorn és dominat pels nerets. 
 
 0.13 1.23 4.200 
 
 Bifurcació. Es tracta de dues variants del mateix camí que pocs metres més endavant es retroben en 
una clariana. El corriol és en aquest tram molt pedregós i irregular; passa per dins d'un bosc de coníferes; 
encara no són avets d'alta muntanya, són sobretot pins negres. 
 
 0.02 1.25 4.310 
 
 Petita clariana (1940 m). Després d'una pujadeta s'obre una clariana enmig del bosc. És com un 
turonet ja que el camí continua descendint una mica; la clariana i l'alçada d'aquest punt ofereixen una bonica 
vista de la vall de les Bésines i el seu riu d'aigües braves i sorolloses. 
 
 0.07 1.32 4.650 
 
 Via de tren. El GR arriba en una antiga via de tren que possiblement es va utilitzar a l'hora de 
construir la presa que es troba més amunt. 
 
 0.01 1.33 4.710 
 
 Instal·lacions mineres. Es troben unes escales i restes d'antigues edificacions vinculades a la via 
fèrria; era una zona de càrrega i descàrrega. El camí continua per un sòl cimentat. 
 
 0.02 1.35 4.810 
 
 Torrent. El GR creua el curs d'aigua per unes improvisades passeres. 
 
 0.04 1.39 4.970 
 
 Bifurcació. És indiferent el ramal que es prengui ja que tots dos van a parar a la via del tren, que serà 
el camí que s'ha de seguir des d'ací fins a la cabana de les Bésines. La via se segueix en direcció est vers el 
fons de la vall. 
 
 0.12 1.51 5.920 
 
 Cabana de les Bésines (1980 m). És l'antic refugi de les Bésines; l'actual és situat uns quilòmetres més 
amunt tot remuntant la vall. Aquesta cabana ara funciona com a refugi lliure. 
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 0.02 1.53 6.030 
 
 Estany de les Bésines. El GR continua tot vorejant el llac. 
 
 0.06 1.59 6.330 
 
 Bifurcació. Es deixa el camí de l'esquerra que baixa fins a la vora del llac i es pren el corriol que puja 
pel vessant de la muntanya; s'agafa distància i alçada respecte el llac. 
 
 0.06 2.05 6.710 
 
 Rierol. Es travessa i es continua pel mateix corriol; es travessa un bosc de coníferes tot alternant espais 
arbrats amb clarianes. 
 
 0.02 2.07 6.870 
 
 Riu. Es tracta d'un curs d'aigua de considerable importància i que s'ha de salvar per unes passeres de 
formigó. Som pràcticament a la cua del llac. 
 
 0.09 2.16 7.320 
 
 Riu de Coume Agnel (1985 m). En arribar a l'alçada d'un pont metàl⋅lic hi ha el punt de confluència 
amb el GR-10. Els dos GR continuen junts fins al refugi de les Bésines. 
 
 Ja s'ha sobrepassat l'extrem del llac i ara cal fer una pujada fins al refugi. Al costat del llac es veu una 
cabana de pastor coneguda com a cabana de Berger o de la Jasse. 
 
 0.12 2.28 7.850 
 
 Refugi de les Bésines. En aquest punt el GR-107-2 se separa del GR-10; cal estar atents i no 
equivocar-se. El GR-107-2 gira cap al nord per anar a buscar la Portella de les Bésines. 
 
 0.21 2.49 9.070 
 
 Grans roques. A la dreta del corriol es troba una zona amb enormes i punxegudes roques; entremig 
d'elles s'han construït petits murs per a tancar-hi el bestiar. A partir d'aquest punt ja no hi ha pèrdua fins al 
coll de les Bésines ja que es veu perfectament per on s'ha de pujar per arribar a la capçalera d'aquesta estreta 
i escarpada vall. 
 
 0.14 3.03 9.560 
 
 Tartera. El GR travessa una tartera que baixa de la muntanya de l'esquerra. La gran quantitat de 
roques omple gairebé tot el fons de la vall; el camí és certament difícil. 
 
 0.02 3.05 9.630 
 
 Bifurcació (2180 m). A l'esquerra es deixa un corriol; és una variant que baixa de nou al llac de les 
Bésines pel vessant oposat. Cal anar pel camí que continua pujant amb fort pendent. 
 
 0.05 3.10 9.860 
 
 Replà amb tarteres. Després d'una forta pujada s'arriba en un llom provocat per les esllavissades de 
les tarteres; ja es veu clarament i ben a prop el coll cap el qual va el GR. Resten pocs metres però amb un 
fortíssim desnivell. 
 
 0.07 3.17 10.030 
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 Portella de les Bésines (2333 m). La vista és impressionant i ho és més si es mira per on s'ha de baixar 
que no pas per on s'ha pujat. La baixada és poc més que un cúmul de roques que han caigut dels pelats i 
escarpats cims de l'entorn. El descens és difícil ja que es passa entre roques i tarteres. 
 
 0.05 3.22 10.250 
 
 Tartera. El corriol gira vers el centre de la vall on creua transversalment una de les tarteres que 
s'escola com un riu. 
 
 0.18 3.40 11.200 
 
 L'Estagnas (2056 m). És un bonic llac format per l'aigua del desglaç; és gairebé rodó. Al seu entorn 
comencen aparèixer les coníferes per entremig de les roques. 
 
 0.08 3.48 11.460 
 
 Mirador. Des d'aquest lloc es pot veure quin és el trajecte que s'haurà de seguir fins arribar a la vall 
principal que ens portarà a Merenç. 
 
 0.11 3.59 11.970 
 
 La Préasse (1860 m). Es desemboca a la vall principal. 
 
 0.10 4.09 12.510 
 
 Canvi de rasant. Després d'un tram de baixada suau per la vall principal seguint el curs del riu s'arriba 
a un punt on el pendent augmenta. La vall és estreta i flanquejada per elevats cims. 
 
 0.13 4.22 13.230 
 
 Rau du Nabre (1680 m). Es travessa el riu per un petit pont de ferro i es continua baixant seguint 
l'altra marge. 
 
 0.07 4.29 13.710 
 
 Salt del Nabreil. El riu fa una bonica cascada. Seguim baixant amb fort pendent. 
 
 0.18 4.47 14.450 
 
 Bosc. Es troben els primers arbres de fulla caducifòlia des de fa molts quilòmetres. 
 
 0.10 4.57 14.970 
 
 La Fontanasse (1482 m). Al mig de la vall hi ha una massa de grans roques; des del seu damunt es pot 
veure un salt d'aigua del tipus cua de cavall que fa el riu. 
 
 0.16 5.13 16.070 
 
 Bosc. Vora el riu apareix el típic bosc de ribera amb pollancres; és una zona de prats de pastura. Just al 
final d'aquest primer prat ja es tenen vistes sobre el campanar romànic de Vives, petit agregat de Merenç. El 
corriol es transforma en camí. 
 
 
 0.04 5.17 16.320 
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 Bifurcació (1360 m). Es pren el corriol de l'esquerra que s'endinsa en un bosc molt humit ple de 
falgueres i de molsa. 
 
 0.04 5.21 16.630 
 
 Bifurcació. Es deixa un camí a l'esquerra i es continua de dret cap avall. En aquest tram el corriol 
segueix el traçat d'una petita riera; en cas de pluja important el camí no seria practicable. 
 
 0.03 5.24 16.820 
 
 Bifurcació. El camí de la dreta va cap a una casa; seguim endavant vers Vives. 
 
 0.02 5.26 16.970 
 
 Vives (1180 m). El camí desemboca en un carrer asfaltat; a la primera cantonada s'ha de girar cap a la 
dreta. 
 
 0.01 5.27 17.090 
 
 Cruïlla (Pal indicador). Punt de confluència amb el GR-107; hem d'anar cap a Merenç. 
 
 0.03 5.30 17.340 
 
 Església romànica de Vives (1150 m). Es passa pel costat de l'església i es continua avall cap a 
Merenç per un camí empedrat. 
 
 0.06 5.36 17.820 
 
 Creu. Ja dins del poble de Merenç es passa pel costat d'una gran creu. 
 
 0.04 5.40 18.140 
 
 Merenç de les Vals (1052 m). Després de passar per sota de la via del tren i travessar la carretera N-20 
s'arriba al vell pont de pedra sobre el riu Arièja. 
 
 
 (Equip de ruta Margarida Carbonell i Andreu Ferrer; Setmana Santa 2000) 
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