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AETALAIA 

LA FUGIDA DE MONTSEGUR 

2a i 3 a Etapes: PRADAS - MONTELHÓ - ANIÒRT DE SALT - FONTANAS DE SALT 

CAMPANHÀ DE SALT - RÒSA - CASTELL DE SO 
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HORARI PREVIST (APROXIMAT) 

Dissabte, fo' de juuy 

Sortida de la Plaça de l'Estació de Vilanova i la Geltrú. 

Àrea del Cadí. Esmorzar. 

Pradas. Inici de l'excursió. 

Montelhó. Reagrupament. 

CoU del Tei. Reagrupament (Dinar 1). 

Bifurcació. Reagrupament. 

Aniòrt de Salt. Final d'etapa 
Sortida cap a Espeze!. 

Sortida de Espezel. 

Aniòrt de Salt. Reagrupament. 

CoU de Rodes. Reagrupament. 

Coll de la Closa. Reagrupament. 

Campanhà de Salt. Reagrupament. 

Pal indicador. Reagrupament. 

Castell de So. Final de l'etapa. 
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AETALAIA 

LA FUGIDA DE MONTSEGUR 

2a i 3 a Etapes: PRADAS - MONTELHÓ - ANIÒRT DE SALT - FONTANAS DE SALT 

CAMPANHÀ DE SALT - RÒSA - CASTELL DE SO 

Horari 
Parcial 

0:00 

Horari 
Total 

0:00 
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DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

Pradas (prades) (1240 ml. Poble agrupat en un turonet situat al peu de la muntanya, sobre la planera 
vall de l'Erç. També consta com a Pradas d'Alion. Pal senyalitzador del camí dels Bons Homes (GR-
107). 

Per aquest caminet marcat (est) sortim, deixant a la dreta el cementiri, i per un corriol ample anem a bus
car el curs de l'Erç, baixant suaument. El travessem i girem a l'esquerra. Passem una tanca i anem pujant 
decididament per dins el bosc fins a un petit collet. 

0:25 0:25 

Petit collet (1320 ml. El passem, baixem, i cinc minuts després trobem una pista (rètol de les Estives). 
Girem a l'esquerra i per aquesta pista anem a parar al poble. 

0:10 0:35 

Montelhó (Montaillou) (1290 ml. Poble petit situat en una careneta suau al peu del castell, ara ruinòs. 
Aquest poble ha estat immortalitzat a partir de l'obra Montaïllou. vïllage occitatan de 1294-1324, de l'E. 
Le Roy Ladurie, basada en els registres inquisitorials de Geofroy d'Abblis i de Jacques Fournier, cister
cenc i bisbe de Pàmias, que després seria papa amb el nom de Benet XII. La gent humil del poble feia de 
pastor i, molts feien transhumància cap a Catalunya. Ells foren els darrers exiliats càtars que resistiren 
fins el final. 

Passem davant del rètol de fusta que diu Montalion, vilatge càtar i on connectem amb la carretera asfal
tada que ve de Camurac (D-105). Seguim unes passes, tenint a la dreta l'oficina de turisme i informació. 
Poc més endavant hi ha una trifurcació asfaltada de camins o carrers. A l'esquerra, el camí que porta al 
cementiri i a la capella de Nótre Dame, que correspon a l'antiga capella de Santa Maria de Camesses, ja 
és mentada en els registres de la Inquisició. A la dreta, on hi ha una font, el camí asfaltat puja a l'església 
parroquial de Sant Andreu i al castell de Montelhó, proper i enlairat sobre el poble. Agafem el camí cen
tral (sud). A l'inici d'aquest camí, si girem a l'esquerra, poc després d'una cabina telefònica, veurem la 
casa forta de Montelhó, amb una porta fortificada, construïda a finals del segle XVI; avui és una segona 
residència. Agafem, com hem dit, el camí central (sud), que davalla per l'altre vessant, i deixem a 
l'esquerra les cases de les Granges, on s'acaba l'asfaltat. 



0:07 0:42 

Les Granges. Immediatament després, hi ha una trifurcació de camins. Agafem la pista més fressada, la 
del mig (sud). Pugem, fins que al cOJl1ençament d'un revolt trobem una bifurcació. 

0:03 0:45 

Bifurcació. Indicador. Deixem, a la dreta, el camí cap al coll de Balaguès i Ax (camí dels Bons Homes, 
GR-I07). Seguim el revolt per l'esquerra, creuant el torrent del Bail, i anem pujant per la pista, des d'on 
tenim bones vistes sobre el poble i el castell de Montelhó. Entrem al bosc. 

0:25 1:10 

Bosc d'AiUou. Al cap de poc, hi ha una corba tancada de la pista i una desviació que surt del mateix re
volt (1430 ml. Tirem a l'esquerra, per la ruta forestal de la Luzieère (est), retolada i que puj� gradual
ment entremig de grans exemplars de faigs i avets. Travessem tot el bosc fins arribar a un revolt tancat de 
la pista. 

0:37 1:47 

Revolt tancat. Girem a la dreta pujant. Passem sota el telecadira de l'estació d'esquí de Camurac. Sortim 
del bosc, girem lleugerament a l' esquerra per a sortir a un dels últims revolts de la carretera de Camurac 
a l'estació d'esquí. Des d'aquí pugem a la dreta fins al coll. 

0:18 2:05 

Coll del Tell (1627 ml. Coll ample i herbat amb un grup de xalets i un telesquí de l'estació de Camurac. 
Aquí s'acaba la carretera asfaltada i comença la pista que, en direcció sud sud-est, davalla per l'altre ves
sant, que és eI del Rebentí. Fem uns revolts, passem pel coll de les Tres Dones, un petit contrafort em
boscat, contornegem tot el vessant fins al fons de la vall, travessem el torrent de les Fonts del Roc i una 
mica més enllà arribem a un altre torrent. 

0:22 2:27 

Torrent de les Set Fonts. Trobem aquÍ les marques vermelles i grogues del sender Tour del País de Saut 
Oest. Entrem al bosc de Rabentí (rètol) i seguim pista enllà fins a trobar una bifurcació de pistes. 

0:12 2:39 

Bifurcació de pistes (1430 ml. Agafem la branca esquerra (est nord-est). Anem davallant gradualment 
tenint en compte de trobar una bifurcació cap a l'esquerra, fitada. En aquest punt veurem que el camí, 
amb roques al marge dret, s'eixampla. 

0:20 2:59 

Büurcació de la pista. Prenem la pista de l'esquerra, herbada i a trossos també pedregosa, i baixem per 
dins el bosc fms a una petita clariana, on trobem una desviació senyalitzada com a ruta del Tour des 
Forêts. 

0:26 3:25 

Bifurcació (1185 ml. Seguirem, a l'esquerra, el camí del Tour des Forêts. La branca dreta baixa en deu 
minuts al poblet de la Fajola (la Fajolle). El camí comença fent una lleugera baixada (est) pel bosc de 
Gebetz. A la dreta i a baix veurem el poble de la Fajola. Tenim una bonica vista sobre l'encaixada vall 
del Rabentí, completament coberta de densos boscos. Voltem un esperó cap a l'esquerra, entrem dins del 
bosc, pugem i planegem fins a superar un altre esperó. 



0:20 3:45 

Esperó (1140 ml. La pista fa un petit replà eixamplat." amb roques a la dreta del camí (marques grogues 
desdibuixades). Més endavant la pista continua ondulada fins a una clariana amb feixes i murs de pedra 
seca. En un altre eixamplament de la pista deixe� una roulotte abandonada i, finalment, arribem a una 
bifurcació en un revolt (pal indicador del Tour de') Forêts). 

0:25 4:10 

Bifurcació de Mérial (1030 ml. El brancal de la dreta baixa (sud-oest) en deu minuts al poble de Mérial. 
Seguim endavant (nord-est) de front. En aquest indret es trobava l'avui desaparegut poble de Gebetz. Su
perem una careneta, deixant a la dreta la granja de la Garabiere. El camí davalla sempre tenint el poble 
d'Aniòrt (nord-est) al davant, amb l'engorjat del Rebentí i el Roc del Castell a sobre. La vall s'eixampla 
i, al cap de poc, deixem una pista a la dreta, Seguim de front. 

0:15 4:25 

Cobert de fusta per al bestiar. El deixem a la dreta. Travessem una tanca. Estem sota una línia elèctri
ca. Resseguim una clotada coberta de bosc i, en sortir-ne, deixem a la dreta uns camps conreats on gua
nyem visió panoràmica. El camí fa ondulacions baixant progressivament per dins el bosc d'arbres caduci
folis. Deixem una creu de ferro a la dreta. 

0:05 4:30 

Carretera d'Aniòrt de Salt a Camurac (D-20) (948 m.). La travessem en diagonal (nord) i baixem per 
un camí ombrejat de bosc amb marges de pedra que limiten feixes avui abandonades (marques vermelles 
i grogues). Deixem un santcrist a l'esquerra i tenim el poble ja a sota nostre. 

0:05 4:35 

Aniòrt de Salt (Niort de Sault) (825 ml. Poblet petit situat a l'entrada de les gorges de Niort, curtes pe
rò molt estretes, per on s'escola el Rebentí. El poble, de cases molt juntes, aprofita el poc espai que hi ha 
en un punt una mica més ample de la vall. Davallem pels carrers fins arribar a la carretera (D-I07) i a la 
riba esquerra del Rebentí. Girem a l'esquerra fins al pont, per on passem a l'altre cantó, tenint les gorges 
de Niort al davant. Tot just passat el pont (marques), girem a la dreta, al peu d'una creu de ferro, i pas
sem per una pista que puja fort al costat de la casella d'un transformador elèctric. A sobre i a l'esquerra 
tenim el roc del Castell d'Aniòrt. L'any 1255, el mateix de la caiguda de Querbús, el rei de França orde
nà destruir el castell i traslladar el poble antic al lloc actual, ala riba del Rebentí. L'ordre fou complerta 
l'any 1261. Acabada la pujada, se'ns ajunta per la dreta una pista. 

0:15 4:50 

Confluència de pistes. Seguim de front per aquesta pista que planeja en la direcció que portàvem. Grans 
arbres flanquegen el camí. En un revolt a la dreta deixem un tancat per a gossos de cacera. Girem a 
l'esquerra i seguim les ondulacions del camí fins a una nova bifurcació. 

0:15 5:05 
Bifurcació, al peu d'unes torres de la línia elèctrica. Seguim la pista principal a la dreta. Al cap de 
poc, nova bifurcació, om girem a l'esquerra pujant gradualment sota una línia elèctrica. Anem vorejant el 
serrat d'en Pujol. Al cap de deu minuts, trobem una altra bifurcació, on tirem a la dreta, planejant. Se'ns 
ajunta, també per la dreta, una pista que baixa. Seguim de front per la pista principal i arribem immedia
tament a un coll. 

0:25 5:30 

Coll de Rodes (995 ml. Collada molt ampla i oberta amb una gran visió, enmig dels camps, on 
s'encreuen dues línies elèctriques d' AT. A l'est veiem l'altiplà de Salt amb el poble de Rodoma. Plane
gem per la pista, que continua en direcció est entre prats. A l'esquerra (nord-est) veiem el poble de Ma
subí (Mazuby) i, més al fons, el de Galinagas. Sortim a una pista. 



0:10 5:40 

Pista travessera. Pal indicador: coll de Rodes- les Estives. Prenem �l ramal de la dreta (sud) per seguir 
planejant entre prats. Ara pugem per la vall del torrent dels Nau�"', engorjada entre roques (marques ver
melles i grogues), la voltem entre prats, travessem el torrent, firs a un revolt tancat, on trobem una bifur
cació. 

0:10 5:50 

Bifurcació. Pal indicador. Agafem la branca esquerra (est) i, al cap de poc, trobem una nova bifurcació. 
Agafem també la branca de l'esquerra, més fressada , per vorejar el bosc de Gailles. Anem planejant 
passant entre el bosc i els prats. Se'ns uneix una pista per l'esquerra i, uns quants metres més enllà, una 
altra per la dreta en un eixamplament del camí. A l'esquerra anem tenint una bonica vista sobre l'altiplà 
de Salt, cobert d'extensos camps, prats i retalls de bosc, amb Rodoma al mig. Continuem en direcció est 
sud-est pel mig del bosc i pujant fins a sortir a un revolt de pista. 

0:30 6:20 

Pista asfaltada (1059 ml. Sortim a la pista asfaltada en un revolt tancat; hi ha un pal indicador del Tour 
de la Forêt d'Aspra. Tirem a l'esquerra (nord-est) en lleugera baixada entre prats i boscos. Després de 
travessar una plantació de pícees, arribem a un altre revolt tancat de la pista asfaltada (1027 ml, en un es
pai molt ample i senyalitzat (pal de la Route des Sapins GR-7). Deixem la pista asfaltada, que baixa a 
l'esquerra, i n'agafem una altra sense asfaltar (est nord-est). Pugem per un bosc de pi roig, avets i faigs, 
fins a una bifurcació. 

0:25 6:45 

Bifurcació de pistes. Pujarem per la dreta, més fressada (rètol del bosc de Rebentí) fins a un coll, sem
pre caminant per dins d'aquest bosc tan dens. 

0:13 6:58 

Coll de la Closa (Clause) (1164 ml. Coll no gaire obert i amb poca vista a l'entorn per estar cobert de 
bosc. Important cruïlla de camins i pistes amb rètols i pals indicadors. Entre Fontanas de Salt i Rodoma 
hi havia un poble (focus de Closa, segle XIII), avui desaparegut, que devia ser en un indret proper al coll. 

Sortim del coll per un camí ample, a la dreta, en direcció sud, deixant la pista a l'esquerra. Baixem i, al 
cap de poc, travessem una porta metàl- lica d'una tanca. Seguim l'indicador del camí de Vauban. Bai
xem per un prat sota dues línies elèctriques, al final del qual travessem una altra tanca per una altra porta 
metàl' !ica. Seguim les marques dI GR-7. El corriol comença a fer llaçades i a perdre altura, dóna la vol
ta a una torre metàl' lica d'alta tensió i entrem al bosc d'avellaners. Baixem pel camí, força pedregós i de 
mal passar, fent llaçades fms a una bifurcació de camins. La branca dreta porta directament a Campanhà 
de Salt. Agafem la branca esquerra, que baixa a Fontanas de Salt decididament (marques grogues), fent 
llaçades fInS al poble. 

0:22 7:20 

Fontanas de Salt (Fontanès de Sault (905 ml. Poble petit agrupat, arraulit al fons d'una barrancada ori
entada a migdia. A l'Edat Mitjana també era anomenat Fontaneis. 

Sortim del poble pel costat d'una font i, anant a buscar la pista que, per sobre de la carretera, en direcció 
sud-est, va a buscar el túnel de Doma (Doumes), pugem progressivament i, al cap de poc, se'ns ajunta 
per la dreta el camí senyalitzat, bifurcació del que hem deixat abans i que estalvia haver de baixar al po
ble i tomar a pujar. El camí, molt ample i herbat, continua fins arribar al túnel. 



0:10 7:30 

Túnel de Dorna (Doumes) (972 m). Aquest túnel forada el roc de Doma (1019 m) sobre el qual hi havia 
el castell de Doma, arruïnat al segle XVill, i del qual resten avui només alguns fonaments. Es pot accedir 
al castell en cinc minuts. Aquest túnel, construït per ordre de Vauban, té uns cinquanta metres de longi
tud. 

En sortir per l'altra boca, el camí, més o menys planer, avança voltant la muntanya (oest) per sobre el tor- . 
rent de Campanhà fins a enllaçar, per la dreta, amb el camí directe que hem deixat abans per baixar a 
Fontanas de Salt. 

0:27 7:57 

Bifurcació. Seguim endavant per un camí sovint empedrat, gairebé planer. Arribem al poble. 

0:18 8:15 

Campanhà de Salt (Campagna de Sault) (1050 m). Poblet també molt petit situat al fons d'una vall força 
tancada amb cases arrenglerades al vessant que mira al sud-oest. Baixem per carrers i arribem a una pla
ceta davant les escoles, on hi ha una font i una cabina telefònica. Aquí acaba la carretera asfaltada 
d'accés al poble (0-629). Des d'aquí, girem a l'esquerra i baixem per un carrer estret (marques del GR-
7), passem sota una gran noguera, baixant progressivament per un camí ample vorejat de freixes. Sortim 
a un revolt de la carretera i, sense tocar-la, girem a la dreta per un camí que travessa el torrent de Salva
nièras, que fa de fita. Sortim, doncs, del País de Salt i entrem al Donasà. 

0:05 8:20 

Pont sobre el torrent de SaIvanièras (980 m). Travessem el pont i passem per davant del molí. Creuem 
un torrentet i seguim planejant per uns camps coberts d'ortigues, deixant a l'esquerra un edifici de fusta 
(granja). Entrem al bac de Campanhà a l'extrem del bosc de Salvanièras. Al cap de poc travessem el tub 
de la conducció forçada d'una petita central elèctrica, i passem per una gran avellanosa i travessem un 
torrentet (1020 m). El camí s'estreny i puja fins asortir dalt d'una petita carena (1055 m) en un espai o
bert on veiem davant el pic d'Aguzou (1369 m). Poc després trobem una bifurcació. La branca de 
l'esquerra baixa a la Fount d'Argent. Seguim per la dreta planejant fins que se'ns ajunta una pista (1065 
m) per la dreta. Continuem endavant (sud) fins a voltar un esperó. 

0:45 9:05 

Esperó del vessant (1059 m). Des d'aquest punt tenim un magnífic panorama aeri sobre el castell de So, 
que queda una mica més baix i, sota seu, tot l' engotjat de l' Aude. Al fons, tanca el panorama el massís de 
Madres. El camí segueix, puja una mica, passa per sota d'una línia elèctrica i toma a voltar un esperonet. 
Davallem i tomem a veure el castell de So (sud-oest), així com la comarca de Donasà, amb alguns dels 
seus pobles, com 10 Pla (sud) i Artigas (sud-oest) i, en darrer terme, els tres grans cims del pic de la Tri
buna, el de la Baxouilla de i el roc Blanc. Passem entre feixes d'antics camps,. Prosseguim la baixada 
fins a un pal indicador. 

0:33 9:38 

Pal indicador del GR .. 7. El camí es bifurca. El de la dreta passa per sobre els ponts de Vauban i porta a 
Mijanès. Nosaltres tirem a l'esquerra, baixant per la pista cap a Ròsa (Rouze), que ja veiem al davant. 

0:10 9:48 

Ròsa (Rouze) (974 m). Poble esglaonat pel vessant solell del roc de Sira. Ens trobem en ple Donasà. Bai
xem en ziga-zaga pels seus costeruts carrers, fins a trobar la carretera (0-16) i el pont sobre la riera de So 
o Bruyante. El travessem i, passant per davant del monument als mort de la guerra mundial 1914-1918 i 
un santcrist, prenem a l'esquerra (est) una pista mig asfaltada que baixa (marques vermelles i grogues) 
dins del bosc .. Passem sota un tub metàl' lic gros (sifó) i arribem a un pontet d'obra. 



0:10 9:58 

Pontet sobre la ribera de Queragut. El travessem. Al cap de poc, trobem una bifurcació (mar�ues) Gi
rem a l'esquerra, i sempre per dins del bosc, ens anem apropant al castell. 

0:17 10:15 

CasteU de So (Usson) (923 ml. Gran castell en ruïnes, ara consolidades i preparades per als visitants, 
construït dalt d'un penyal rocós sobre l'aiguabarreig de l'Aude i la riera de So o Bruyante, per defensar 
la frontera catalana de les incursions franceses. 
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