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    ETAPA 1: FONT DE LA FIGUERETA - BARO

ÀREA DE DESCANS DE LA FIGUERETA – MONESTIR DE  SANT PERE DE LES MALESES – COVA DEL SERPENT- 
BOCA SUD DEL TÚNEL DE MORRERES – CARRETERA VELLA I L’ARGENTERIA – ÀREA DE DESCANS DE 
MORRERES – PUJOL – PERAMEA – GERRI DE LA SAL – MARE DE DÉU D’ARBOLÓ – BARO

Durada aprox.: 6.45 h
Desnivell aprox.: 626 m de pujada; 775 m de baixada
Distància aprox.: 22,1 km
Altitud màxima: 908 m
Altitud mínima: 548 m
Mapa recomanat: Ramat de l'Est. Esc. 1:50.000. Mapa Guia Excursionista. Editorial Alpina.
Ressenya actualitzada: Juny 2016
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0 h Àrea de descans de la Figuereta entre el km. 301 i 302 de la carretera N-260,

548  m.  Escultura  de  tronc  i  ferro  de  dos  raiers.  Font.  Taules  de  pícnic.  Cal
travessar la carretera i, a l'altra banda, girar a l'esquerra, carretera amunt, fins a
trobar,  al  cap  de  pocs  metres,  una  carretera  estreta  que  puja  a  la  masia  de
Gramuntill.  Rètol indicador per a anar a Sant Pere de les Maleses. Pugem per
aquesta  carretereta,  a  trams asfaltada,  durant  aproximadament  1  km.  Seguim
ratlles de pintura groga.

0.15 h Rètol indicatiu i corriol a mà dreta. Abandonem la carretereta. El corriol, enmig
de matolls de romaní i pins dispersos, puja cap al nord en direcció a les parets
vermelloses  dels  Rocs  de  Queralt.  Passada  una  gran torre  d’alta  tensió,  que
deixem a la dreta, es fa el  darrer  tram de pujada.  És important  no perdre les
ratlles grogues. Cal tombar a la dreta (E) al trobar-nos el camí que ve de la Masia
de Gramuntill, hi ha una T groga en aquest punt, deixarem a l'esquerra unes fites
de pedra, anirem flanquejant per sota de les parets verticals de l’esquerra. Es va
entrant a un bosquet.

0.50 h Bifurcació indicada per un rètol: cap a l'esquerra i amunt, en 10 min s’arriba al
monestir  de Sant  Pere  de les  Maleses i,  cap a la  dreta i  avall  a  la  cova del
Serpent. Recomanem anar primer a veure les ruïnes. S'hi arriba per dins del bosc.
És  en  aquest  moment  quan  començarem  a  entrar  al  congost  i  a  trobar-nos
encaixonats entre les parets de Collegats. 

1 h Barranc de Sant Pere. El creuem i de seguida arribem a la balma a sota de la
qual s'hi va construir el monestir de Sant Pere de les Maleses (650 m). Encara
queden dempeus un parell d’absis. Després reculem fins a la bifurcació del rètol.

1.10 h Bifurcació. Ara prenem el camí en direcció a la cova del Serpent. Perdem nivell
pel mig del bosc de boixos, pins, bruguerola...

1.15 h Barranc de Sant Pere. El creuem de nou. El camí segueix a l'altre costat. Depèn
de  l'època  de  l’any,  si  baixa  molt  ple  pot  ser  complicat  travessar-lo.  Bosquet
cremat des del qual, una mica més endavant, es veu el riu Noguera Pallaresa i la
carretera vella. Per sota d'on caminem hi passa el túnel de la nova carretera. 

1.30 h Gran torre elèctrica. 

1.32 h Cova del Serpent, 670 m. A l'entrada hi ha uns petits envans i es veu el sostre
fumat. Després de la cova es guanya cota fins anar a buscar la propera torre
elèctrica. Des de la següent,  on n'hi  ha dues en comptes d’una,  comencem a
perdre nivell tot sentint els cotxes i veient l'entrada del túnel de l'Argenteria, on
ens dirigim. 

1.55 h Carretera,  563 m. En el punt on anem a sortir sovint hi ha aparcats un o dos
cotxes d’escaladors. Passem amb molt de compte a l'altre costat de la carretera,
creuem la tanca protectora i ens apropem a la boca sud del túnel de l'Argenteria. 

2 h Boca sud del túnel de l’Argenteria.  Deixem el túnel a l'esquerra i seguim la
carretera vella. Aviat arribem a la falsa Argenteria. Metamòrfica, gaudiniana, però
modesta en comparació de la veritable, una mica més endavant. Sabrem que és
la veritable perquè és espectacular i, a més, just al davant hi ha un rètol amb el
símbol d’una màquina de retratar. Al costat oposat de la carretera vella veiem una
escultura amb els poemes del cant IV del  Canigó dedicats a aquest espectacle
natural.  Es  va  instal·lar  l'any  1983  per  a  celebrar  el  centenari  del  pas  de
Verdaguer per aquest congost el 28 de juliol del 1883.

Seguim endavant.  Tot arribant a l’altra banda del túnel de l’Argenteria veurem,
enlairades,  algunes  cases  del  poble  de  Pujol,  on  ens  dirigim.  Cal  creuar  la
carretera per sota d’un pont.   
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2.25 h Àrea de descans de Morreres, 576 m. Escultura de dos raiers de ferro a sobre un

gran tronc. Del costat de l’àrea surt una pista al principi de la qual hi ha un rètol d’un
recorregut  en  bicicleta:  Volta  al  Pla  de  Corts.  Comencem a  pujar  per  la  pista.  A
l'esquerra deixem l'àrea de descans i, just al darrere, la serra de Peracalç que també
rep el nom de Geganta Adormida per la seva forma. 

2.45 h Deixem a la dreta una pista que va a la granja de vaques lleteres de la formatgeria
Tros de Sort. 

3.15 h Bifurcació. Seguim per la pista de la dreta.

3.25 h Pujol, 842 m. (serveis: casa rural) Seguim per la carretera d'accés al poble. Passem
de llarg una pista a la dreta.

3.35 h Cruïlla. Cap a l’esquerra i cap avall es va a Cortscastell, a 20 min. Nosaltres una mica
més amunt  del  cartell  abandonem la  carretera  per  girar  a  la  dreta  i  començar  a
caminar  per  un  bonic  camí  tradicional.  Seguim  unes  marques  de  pintura  groga.
Marges de pedra amb molsa, trams empedrats.  

3.50 h Creu de terme a l'esquerra. A partir d'aquí seguim una pista que va deixant entrades
d’altres pistes a dreta i esquerra. Perd nivell.

4.05 h Cruïlla  de camins.  Recte  per  la  carretera s’arriba  a Peramea en 10 minuts.  Ens
desviarem un moment cap a la pista de la dreta per anar a veure el dolmen de la
Mosquera, a 5 min. Per arribar-hi cal parar compte en trobar una tanca a la dreta de la
pista, amb un bosc d'alzines al darrere. Cal passar a l'altra banda de la tanca i seguir
una pista que travessa el bosquet fins a un camp molt gran. Molt a prop, enmig del
camp, hi ha el dolmen. És possible que el trobeu rodejat d’esbarzers. Al fons s’alça la
serra de la Geganta Adormida. Vist el dolmen, tornem enrere i seguim la carretera fins
a Peramea. 

4.25 h Peramea, 908 m. (serveis: casa rural, restaurant) (no us ho perdeu: visita a la vila
closa  medieval;  missa  del  dia  dels  Sants  Innocents;  om  centenari  de  la  plaça;
exposicions de l’Era d’Ortega) Una vegada a la plaça de l'Om, pugem pel carrer de
l'Era d'Ortega. És el carrer que, mirant el poble des del bar de la plaça, queda al
davant i a la dreta. Abans d'arribar a l’Era -un centre on s’hi fan exposicions- i, just on
hi ha els contenidors d’escombraries i del compost, girem a la dreta per agafar el camí
vell que baixa a Gerri de la Sal.  Està senyalitzat amb ratlles grogues. De seguida
deixem una casa de construcció moderna a la dreta (la primera que es troba quan es
puja des de Gerri de la Sal per la carretera).

4.35 h Sortim a la carretera. Girem a l'esquerra, baixem uns quants metres carretera avall tot
passant de llarg una pista de la dreta, fins arribar a un revolt tancat cap a l'esquerra.

4.40 h A la dreta continua el camí vell, que al principi té amplada de pista. 

4.50 h Tornem a sortir  a la  carretera, la travessem i el  camí segueix  a l'altra banda.  De
seguida es torna a travessar. Les marques ens porten fins a una torre elèctrica a sota
de la qual ja veiem unes cases de Gerri, els salins, el riu Noguera Pallaresa... Des de
la torre girem a la dreta, turó avall. 
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5.15 h Gerri de la Sal, 600 m. (serveis: hotel, restaurant), (no us ho perdeu: visita guiada als

salins i a la casa de la sal; monestir de Santa Maria; banys al riu a la platgeta de sota
el pont; viver de plantes autòctones al barranc d’Enseu; volta pels carrers del poble).
Anem a  sortir  a  la  part  alta  del  poble.  Baixem pels  carrerons costeruts  fins  a  la
carretera, sempre amb vistes del bonic monestir de Santa Maria. Ja a la carretera,
entrem pel carrer Major fins a la plaça porxada de Sant Feliu. D’allà en surt el pont pel
qual travessem el riu. A l'altra banda trobem un rètol indicatiu: cap a la dreta en cinc
minuts s’arriba al monestir de Santa Maria de Gerri i, cap a l’esquerra, surt el corriol
que porta a l’ermita de la Mare de Déu d’Arboló. Seguim aquest darrer, indicat amb
marques grogues. Està molt fressat i va paral·lel al riu, que ens queda a l’esquerra.
Gairebé tota l’estona avança molt planer,  tot i que va guanyant nivell  suaument tot
deixant  el  riu  uns metres més avall.  Tant  la  terra com les pedres del  voltant  són
vermelles, del mateix color que algunes pedres de les parets de l’ermita d’Arboló. Al
cap d’un quart d’hora es veu al davant, a l’altra banda del riu, el que queda del poble
de Comte, arrasat per a construir la variant de la carretera N-260. Tan bon punt a mà
dreta es deixen unes parets rocoses que a la part inferior tenen unes petites balmes,
comença una pujadeta més forta que de seguida, després d’un revolt, sortirà a les
envistes de l’ermita.  

5.40 h Mare de Déu d'Arboló, 635 m. Deixem l'ermita a la dreta i agafem un camí que baixa
fins al riu i que en alguns trams està empedrat. Té alguns banquets al costat i una
barana de fusta a l'esquerra. Perd nivell pel mig d'una pineda. Deixem una palanca
per passar el riu a l'esquerra i seguim un corriol que anirà remuntant el riu mantenint
el nivell. Ara seguim unes marques grogues.

6.15 h El camí es converteix en una pista. 

6.25 h Es va a sortir al revolt d'una pista transversal. Cap a la dreta es puja a Arcalís, a 20
min.  Nosaltres  seguim  per  l'esquerra,  més  a  prop  del  riu.  De  seguida  la  pista
desemboca a una altra i agafarem la de la dreta. 

6.40 h Veiem a l'esquerra,  a l'altra  banda del  riu,  el  poble  de Baro,  però hem de seguir
endavant  per trobar el  pont  per passar el  riu.  Podem travessar-lo  tant  per l'antiga
palanca com pel pont nou

6.45 h Baro, 640 m. (serveis: hotels, restaurants, càmping, casa rural)

SI TROBES ERRORS A LES RESSENYES, CANVIS EN ELS CAMINS O TENS
ALGUN SUGGERIMENT, AGRAIREM QUE ENS ESCRIGUIS A

info@  ramatdecamins  .cat.

Col·labora amb el projecte Apadrina un camí!
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