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SECCIO DE SENDERS. 

AETALAIA /� 
n 

FUGIDA DE MONTSEGUR 

4a Etapa: CASTELL DE SO - LE PUCH - QUÈRIGUT 

COLL DE LES HARES - PUIV ALADOR 

23 de setembre de 2007 
HORARI PREVIST 

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

Àrea de servei del Túnel del Cadí. Esmorzar. 

Aparcament del Castell de So. Inici de l'excursió. 

Castell de So. Reagrupament. 

Le Puch. Reagrupament. 

Quèrigut. Reagrupament i visita (opcional) 

Coll de la Plam bouillé. Reagrupament 

Coll de les Hares. Reagrupament i dinar. 

La Closa (Puivalador). Final de l'etapa. 
Sortida cap a Vilanova i la Geltrú. 

Àrea de servei del Túnel del Cadí. Berenar. 

Vilanova i la Geltrú. 

6 h 

8: 15 h 
8:45 h 

10:30 h 

10:50 h 
10:55 h 

12:05 h 
12:20 h 

13:05 h 
13:30 h 

14:00 h 
14:10 h 

15: 10 h 
16:15 h 

16:55 h 
17:05 h 

18: 15 h 
18:45 h 

21 h 

Notes.-
** 

** 

** 

** 

** 

** 

Esmorzarem a l'Àrea de Servei del Túnel del Cadí. 
Dinarem pel camí, al coll de les Hares (Cal portar-lo). 
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. 

Intenteu seguir els horaris previstos, és a dir, no correu ni aneu massa LENTS!! 

Atenció: La Secció de Senders disposa d'un telèfon mòbil (680102567). Per a qualsevol comunicació amb la Sec
ció el dissabte abans de l'excursió o el mateix diumenge utilitzeu només aquest telèfon. (Els dissabtes de 14h a 16h 
i el diumenge a partir de mitja hora abans de l'hora prevista per a la sortida). 

A.E. Talaia SSD20070923_226
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SECCIO DE SENDERS 
AETALAIA 

FUGIDA DE MONTSEGUR 

4a Etapa: CASTELL DE SO - LE PUCH - QUÈRIGUT 

COLL DE LES HARES - PUIV ALADOR 

23 de setembre de 2007 

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

Aquesta quarta etapa de la Fugida de Montsegur comença al castell de So, passa pel petit poble de 
Le Puch, continua cap a Querigut on podrem veure les restes del seu castell, tot seguit s'enfila vers 
el coll de les Hares, punt culminant de l'etapa, i finalment davalla per arribar al poble de Puivala
dor. 

Part del recorregut segueix una variant de l'anomenada ruta de Vauban. Aquesta ruta la va traçar 
Sébastien Le Prestre, Seigneur de Vauban et Maréchal de France (1633-1707), per tal de poder 
transportar material militar des de la regió central de França vers les fortificacions meridionals, per 
exemple el castell de Mont-Lluís. 

Horari 
Parcial 

0:00 

Horari 
Total 

0:00 

Ap'arcament del Castell de So (820 m).- Comencem l'etapa a l'aparcament del Castell de So (Us
son) situat a la riba esquerra de la Bruyante, petit afluent de l'Aude, als peus del penyal on s'aixeca 
el castell. Hem d'anar aigües amunt per tal de sortir de l'aparcament i trobar el pont que ens perme
trà creuar la Bruyante. 

Pugem per una pista asfaltada, le Chemin du Chateau, que va fent revolts. Quan ja som a les envis
tes del castell passem a frec d'unes cases. 

0:20 0:20 

Castell de So (920 m).- Arribem a l'esplanada que hi ha enfront del Castell de So. Hem de seguir 
per un camí herbós que puja cap a la dreta; hi h a  un rètol indicador: Le Puch 1 h 1 Ornin. A partir 
d'ací hem de seguir les marques vermelles i grogues. 

El camí segueix pujant fent giragonses per entremig del bosc. Mica en mica es va suavitzant el pen
dent. 
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CASTELL DE SO 

0:40 1 :00 

CASTELL DE QUÈRIGUT 

Tanca (1090 m).- Trobem una tanca que hem de travessar; hi ha un pal indicador: Le Puch 30min. 
Just passada la tanca tenim una bifurcació; hem de continuar per la branca de la dreta; seguim pu
jant. 

0:18 1:18 

Revolt (1180 m).- Fem un marcat revolt cap a l'esquerra per orientar-nos vers la direcció sud-est. A 
la dreta se'ns ofereix una gran panoràmica de la vall de la Bruyante amb els pobles de la Rouze, 
Mijanès i Artigues en primer terme i a diferents nivells. 

0:06 1:24 

Final pujada (1200 m).- Arribem al punt culminant d'aquest tram; comencem a baixar vers el poble 
que tenim davant. 

0:06 1 :30 

Le Puch (1185 m).- Entrem al poblet de Le Puch; l 'hem de travessar fins arribar a la part baixa del 
poble per on passa la carretera d'accés i on hi ha la petita església. 

0:02 1 :32 

Carretera (1170 m).- Travessem la carretera i seguim en direcció al cementiri; hi ha un pal indica
dor: Quèrigut 40 mino Ara hem de seguir les marques grogues. 

0:02 1 :34 

Bifurcació.- Arribem en una bifurcació on hi ha un altre pal indicador: Quèrigut 1 h ? Hem de deixar 
la branca de la dreta que baixa i seguir per la de l'esquerra que passa per davant del cementiri. 

Planegem; a la dreta tornem a tenir la panoràmica de la vall. 
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0:08 1 :42 

Trencall (1180 m).- Deixem un trencall a la dreta; a l'enforcall hi ha un pal indicador: Quèrigut 30 

mino Seguim endavant tot baixant. 

0:09 1 :51 

Trencall (1140 m).- Deixem un altre trencall a la dreta; ací també hi ha un pal indicador: Quèrigut 
30 min ? 

0:10 2:01 

Trencall (1130 m).- A l'esquerra deixem el camí d'accés d'una finca. A la dreta tenim un petit rie
rol, el Quèrigut. 

0:03 2:04 

Bifurcació (1135 m).- Arribem en una bifurcació; hi ha un pal indicador: Quèrigut la mino La bran
ca de la dreta travessa el rierol per un pont; nosaltres hem de seguir rectes. Pugem. 

Una mica més endavant s'ha de continuar per un senderol que s'enfila pel costat de la tanca de la 
finca. Segueix un tram de fort pendent. 

0:06 2: 10 

Camí (1160 m).- Desemboquem en un camí; seguim endavant en direcció a Quèrigut que ja veiem 
proper. 

0:06 2: 16 

Quèrigut (1190 m).- Arribem a la carretera d'accés a Quèrigut, just al costat del cementiri. 

Seguim per la carretera que puja i travessa el poble; a l'esquerra deixem un trencall que puja vers el 
castell. Passem per davant de l'església. 

0:08 2:24 

Plaça (1125 m). Arribem en una mena de plaça on hi ha una bonica font. Seguim endavant cap a la 
sortida del poble; passem per davant de la biblioteca que ens queda a l'esquerra. 

0:04 2:28 

Trencall (1240 m). Hem de deixar la carretera i agafar un trencall asfaltat que puja cap a l'esquerra. 
A l'enforcall hi ha uns rètols indicadors: Puivalador 2 h 30 min; Coll de les Hares 1 h. A partir 
d'ara tornarem a seguir marques grogues i vermelles. 

0:05 2:33 

Dipòsit (1280 m). Enfront d'un gran dipòsit, quan el camí asfaltat gira cap a la dreta per anar a pa
rar a la base d'una torre de comunicacions, nosaltres hem de travessar la tanca de l'esquerra per tal 
de seguir el camí que voreja el dipòsit deixant-lo a la dreta. 

3 



Pocs metres més endavant el camí bifurca; hem de seguir la branca de la dreta que puja per una zo
na deforestada per un incendi. 

0:18 2:51 

Coll de la Plambouillé (1430 m). Arribem al capdamunt de la feixuga pujada on hi ha una gran es
planada. Seguim endavant baixant lleugerament. 

0:05 2:56 

Prat (1410 m). La pista travessa un ampli prat. 

0:03 2:59 

Pista (1405 m). Desemboquem en una pista i travessem una tanca. 

0:05 3:04 

Carretera (1410 m). Després de vorejar una tanca electrificada arribem en una carretera; l'hem de 
seguir cap a l'esquerra. Cap a la dreta ens portaria a Quèrigut. 

0:07 3: 11 

Camí (1450 m). Atenció: Hem de deixar la carretera i seguir per un camí que va cap a la dreta. 

Una mica més endavant hem d'agafar un trencall cap a la dreta tot vorejant una tanca. Pugem sua
ment per dins del bosc; deixem alguns trencalls a l'esquerra. 

0:05 3:16 

Senderol (1470). Atenció: Hem d'abandonar el camí per tal d'agafar un senderol que surt per 
l'esquerra. Cal vigilar els senyals. 

0:02 3:18 

Camí (1480 m). Retornem al camí; el seguim cap a l'esquerra (De fet no caldria agafar el senderol). 

0:07 3:25 

Pista (1535 m). Travessem una pista; un cop a l'altra banda cal travessar una tanca. 

0:21 3:46 

Prat (1600 m). Arribem al capdamunt de la pujada; travessem un prat: 

0:02 3:48 

Tanca (1600 m). Travessem una tanca. 

0:02 3:50 

Coll de les Hares (1605 m). Hi ha un rètol explicatiu. Seguim endavant; a partir d'ací hem de se
guir les marques taronja. Baixem. 
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AMANITA 

0:11 4:01 

COLL DE LES HARES 

Tanca (1570 m). Travessem una tanca i deixem un trencall a la dreta que va a Mercadal. 

0:03 4:04 

Trencall (1550 m). En un revolt cap a la dreta deixem un trencall a l'esquerra. 

0:07 4:11 

Plana (1525 m). Travessem una plana amb un tancat per a les vaques a l'esquerra. 

0:03 4: 14 

Pista (1520 m). Per l'esquerra se'ns uneix una pista; travessem una tanca i seguin endavant tot bai
xant. 

0:15 4:29 

Carretera (1445 m). Deixem el petit nucli de la Closa a la dreta i arribem a la carretera que puja de 
Mont-Lluís. Enfront, elevat, hi tenim el poble de Puivalador. En aquest punt s'acaba l'etapa. 

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

BIBLIOGRAFIA 

** La Route Vau ban sur le Plateau de Sault 
http://perso.orange. fr/petit.plateau.de.sault/ 
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