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Dificultat

Km

Desnivell
Acumulat

Ruta de les Cascades

Baixa

4.2

180 m

Sot de Penjacans

Baixa

11.3

450 m

Salt de la Dona d’Aigua

Baixa

11.7

100 m

Gorgues de Salenys

Baixa

7.8

120 m

Font de la Torre

Baixa

8.3

150 m

Salt del Fitó

Baixa

6.9

400 m

Sant Genís d’Esprac

Baixa

12.8

350 m

Salt del Brull (Sant Aniol)

Baixa

14.3

250 m

Vall d’Hortmoier

Baixa

11.4

250 m

Els Cogolls

Mitjana

15.1

600 m

Salt de Sallent

Mitjana

8.7

600 m

Santa Llúcia de Puigmal

Baixa

7.8

450 m

Torrent de la Massica

Baixa

7.7

500 m

Torrent de la Cabana

Baixa

7.2

250 m

Vall del Carboner

Baixa

8.0

420 m

Gorgues del Freser

Alta

11.3

900 m
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INTRODUCCIÓ
La meva motivació gairebé mai és la d'arribar enlloc, sinó la de gaudir del camí, parant, si
convé, ara a contemplar una papallona, ara una flor, ara una vista especialment bonica... una
cosa que, al meu parer, molts obliden, obsessionats a pujar sempre més amunt o més ràpid o
arribar sempre més lluny. Així doncs, sempre que ha estat possible he intentat que salts
d’aigua i gorgues fossin, només, “l’excusa” per fer una caminada. Que encara que la seva visita
per si sola ja valgui la pena, fossin un element més en una excursió en què puguem trobar-ne
d’altres, igual d’interessants, de qualsevol tipus: naturals, paisatgístics o culturals (una ermita,
un cim amb vistes, boscos...).
D’altra banda, sempre que hem pogut he intentat, en un equilibri difícil, que l’excursió
proposada no sigui ni excessivament fàcil perquè a els més caminadors no se’ls hi faci curta i
avorrida, ni massa complicada, perquè la pugui fer tothom incloses famílies amb nens, sense
que es faci llarga i cansada. En tot cas, curta o llarga, la bellesa dels indrets que es descriuen en
justifiquen la visita. En la tria de les caminades també he tingut en compte que els camins per
arribar-hi, estant o no senyalitzats, estesin més o menys fresats i no fossin complicats (de
trobar o de passar-hi). La majoria de salts i gorgues d’aquest llibre són, doncs, coneguts o
relativament coneguts, però no per això menys bonics.
En resum, doncs, amb l’excusa d’anar fins a un salt d’aigua o unes gorgues, espero que amb
l’ajuda d’aquest llibre tothom pugui gaudir de salts i gorgues, però també del camí... tal i com
vaig fer jo.
Millor època
Vivim en clima típicament mediterrani que es caracteritza la seva
variabilitat. Això fa que els nostres rius tinguin un cabal extremadament
irregular durant l’any i entre anys diferents, i això encara s’accentua més
quan parlem de rieres i torrents (on estat situats la major part dels salts d’aigua que es
descriuen en aquest llibre).
Recomanar una època concreta, doncs, és gairebé impossible. Depèn de cada riera i de cada
any en concret. En cada caminada s’indica si rieres i torrents porten aigua més o menys sovint
(i al llibre no s’ha inclòs cap salt d’aigua que porti únicament aigua els dies de pluja, si bé n’hi
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ha algun que té una temporalitat fortament marcada). Així, quan hi anem? Si ens volem
assegurar gaudir d’un bon espectacle natural el meu “truc” és esperar a les primaveres i
tardors plujoses, després d’un parell o tres de períodes de pluges abundants que acabin amb la
sequera prèvia (amb un parell o tres setmanes de diferència entre episodis, com a molt), i, si
és possible, a més, anar-hi just després de ploure (o passats dos o tres, com a màxim).
Un altre bon moment per visitar els salts d’aigua que es troben de la muntanya mitjana cap
amunt, amb un cabal més o menys regular, pot ser durant períodes de fred molt intens, en què
l’aigua és glaça i es formen belles cascades de gel.
Òbviament a l’estiu ens podrem banyar i/o refrescar en alguns d’ells, tot i que en aquest llibre
no s’indica expressament, ja que no es vol contribuir més a la massificació que ha tingut lloc en
els últims anys, especialment en punts concrets (i amb els problemes que això comporta).
Recomanacions generals
Com en qualsevol altre caminada sempre és recomanable portar aigua,
especialment els dies més calorosos. La calor pot ser intensa i en algunes rutes les
ombres hi poden ser més aviat escasses.
Pels mateixos motius que s’han esmentat abans, especialment a l’estiu, és
imprescindible l’ús de protecció solar (amb especial atenció els dies ventosos i/o a
muntanya, en què podem tenir una falsa sensació de frescor). Una gorra i unes
ulleres de sol també ens podran anar molt bé.
Com per qualsevol altre caminada sempre és bona idea portar un calçat adequat (que no vol
dir car ni incòmode).
Mai sobra portar a la motxilla, a més: una màniga més, un impermeable, el mòbil, alguna cosa
per menjar...
Telèfon d’emergències
Bombers (focs i rescats)
Emergències mèdiques
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Com usar aquest llibre
En principi, amb les indicacions que es donen al llibre, i amb l’ajuda del petit mapa que les
acompanya, n’hi hauria d’haver prou per fer les rutes proposades sense cap mena de
complicació.
Els punts d’inici i final de la ruta sempre estan a llocs fàcilment accessibles en cotxe o autocar,
amb aparcaments més o menys propers.
Algunes de les rutes proposades en aquesta guia estan senyalitzades o coincideixen en trams
d’altres que si ho estan. Seguint els criteris europeus, les marques que hi trobarem, en general
de pintura, seran:
- Marques blanques i vermelles, que corresponen a GR, sigles que
designen els senders de Gran Recorregut.
- Marques blanques i grogues, que corresponen a PR, sigles que
designen un sender de Petit Recorregut.
- Marques blanques i verdes, que corresponen a SL, sigles que
designen un Sender Local.
Tots aquests senders són mantinguts per les federacions
excursionistes locals, amb el que sovint es poden trobar-ne alguns de
molt ben marcats, amb d’altres en què les marques hi són més escasses o
estan una mica més esborrades.
A vegades, també, podem trobar altres tipus de marques, generalment grogues, a
vegades reforçades per fites. Sigui quin sigui el tipus de marques,
generalment les trobarem sobre arbres o pedres, en els trams
de sender més naturals, i sobre senyals de transit, faroles, al terra
de les voreres i carreteres, o, fins i tot, alguns murs o parets en els
trams més urbans.
Sovint trobarem, també, cartells o senyals verticals, tot i que
hem preferit no esmentar-los quan hem pogut, ja que, tot i que no és habitual, a vegades,
per les inclemències del temps o el vandalisme, poden estar tombats o esborrats.
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En altres casos podem trobar els camins senyalitzats amb fites de pedra. Aquestes
fites a vegades poden ser de gran ajuda, especialment a l’hora de trobar camins poc
fresats, però tenen la desavantatge que poden desaparèixer fàcilment i en el cas de
creuaments de camins, no solen ser útils a no ser que es tingui molt clar el camí a
seguir (si bé s’indica la seva presència, hem evitat fer-les punts de referència).

Conscients que la majoria de gent no surt a caminar amb una brúixola, també s’ha evitat fer
referència a punts cardinals, indicant els canvis de direcció fent referència a dreta i esquerra,
sempre en el sentit de la marxa (fins i tot quan s’hagi de recular).

Traks i mapes
Si volem anar més segurs (o no es vol portar a sobre aquest llibre) i es
disposa d’un GPS, podeu trobar i descarregar els traks de totes les rutes
descrites a Wikiloc (www.wikiloc.com), buscant les rutes de xevibp (entre
altres). Si el que ens agrada és anar amb un mapa, ens els podem
descarregar gratuïtament a la pàgina de l’ICC (www.icc.cat).
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Les caminades als salts d’aigua estan repartides per totes les comarques gironines. Tenint,
sense voler, un interès afegit: visitant-los tots es fa un recorregut per gairebé tots els seus
estatges de vegetació.
D’aquesta manera els que estan situats a la terra baixa estan envoltats per alzinars i suredes
mediterranis. Boscos espessos amb un sotabosc arbustiu dens, atapeït i gairebé impenetrable,
ric amb lianes, i amb un estrat herbaci més aviat pobre. Quan aquest boscos s’han degradat,
per incendis, la seva explotació o altres causes, poden ser substituïts per brolles (matollars),
arbrades o no, per pinedes secundàries (és a dir, pinedes que no ocupen el lloc que els hi
pertoca i que, amb el temps i si no hi ha altres alteracions, acabaren sent substituïdes pels
boscos originals, alzinars i suredes).
A mesura que ens enfilem el clima és va tornant més fred i humit, d’aquesta manera a la
muntanya mitjana els alzinars són substituïts per rouredes, fagedes i pinedes de pi roig. En les
rouredes típiques els arbustos encara hi són ben presents, però no amb la intensitat dels
alzinars, i l’estrat herbaci hi continua sent pobre, però menys. En les fagedes, encara més
ombrívoles, pràcticament no hi ha arbustos però les herbes hi formen una catifa abundant
(que sol florir a la primavera, quan els arbres encara no han tret les fulles, per aprofitar
millor la llum). Les pinedes de pi roig tindrien un aspecte similar al de les fagedes,
pràcticament sense arbustos però amb una catifa d’herbes
i molses. Aquestes pinedes ocuparien una
franja molt més estreta però de la mà
de l’home sovint ha substituït
rouredes
formant

i

fagedes

pinedes

secundàries.

Perfil de Vegetació de les comarques
gironines (i situació dels salts d’aigua).
Val a dir que les alçades límit entre els estatges són
aproximades, ja que a banda de l’alçada hi ha altres
factor que influeixen. Un dels principals és
l’exposició al sol, d’aquesta manera als solells la
vegetació de terres baixes puja més amunt, mentre
que a les bagues passa el contrari.
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A més alçada aquests boscos són substituïts per avetoses, ombrívoles i amb un
sotabosc pobre, i pinedes de pi negre, més lluminoses i amb un estrat arbustiu i
herbaci molt més ric.
Finalment, allà on el clima no permet que hi
visquin els arbres (els últims a fer-ho
són els pins negres), el terreny esta
recobert per una catifa d’herbes (que a
la primavera poden oferir un
espectacle natural de gran
bellesa).

Els boscos de ribera
Es disposen al voltant de rius i rieres formant
una zonació en funció del nivell més o menys
superficial de l’aigua freàtica. Poden portar associats,
a més, a comunitats d’herbes altes, canyíssars,
herbassars de càrex o creixenars.
Solen estar formats per un estrat arbori alt, amb un
estrat arbustiu pobre i escàs amb abundants lianes, i
un estrat herbaci ric i atapeït. Quan està degradat,
per desgracia força freqüentment, però, el sotabosc
sol ser un mosaic de bardisses i jonqueres.
Aquest boscos s’expliquen amb més detall al llibre
“16 salts d’aigua de la Catalunya Central”.
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TORRENT DE LA CABANA

Caminada clàssica i per desgràcia una mica massificada, entre pinedes de pi roig, un gorg
darrera un altre, cada cop més bonics (tant a l’estiu com a l’hivern).

Itinerari: Circular

Senyalitzat: Sí

Dificultat: Mitjana

Distància: 7.2 Km

Desnivell acumulat: 420 m

Durada: 3 h

Comarca: El Ripollès

Zona: Pirineus
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Inici a l’Àrea Recreativa de la Font de Querol (de pagament), al costat de la carretera GI-401
entre Campdevànol i Gombrèn.
Època: just després de períodes de pluja (primavera/tardor), tot i que a la riera hi baixa un
mínim d’aigua tot l’any.
Amb nens: Sense cap dificultat especial (si encara és vol fer més fàcil un cop s’arriba
al gorg del colomer es pot recular per on s’ha vingut).
EL CAMÍ
0 m (0 m). Sortim de l’Àrea Recreativa de la Font del Querol. Marxem pel camí que
s’enfila darrera la font, buscant les marques blanques i grogues de PR-C 26, que seguirem en la
primera part d’aquesta ruta (desestimant altres corriols).
Nota: Aquesta caminada és molt popular i en els últims anys s’ha massificat molt. És per
aquest motiu que ara és fa pagar l’aparcament a l’Àrea Recreativa. Si ens ho volem estalviar
podem començar a caminar a Campdevànol. A l’Estació de Tren o a la sortida del poble (en
direcció a Gombrèn) hem de buscar les marques del PR, que segueixen el Camí Ramader, més
o menys en paral·lel a la carretera i al costat del Torrent de la Cabana (això allargarà l’excursió
entre quatre i cinc kilòmetres, per un terreny pla).
1.67 m (1.7 Km). Gorg de la Cabana. Un cop vist, continuem pel mateix camí. Sempre
al costat del torrent, que travessarem més d’una vegada en el recorregut dels gorgs (no hem
de fer cas, tampoc, als petits corriols que s’enfilen a banda i banda).
200 m (1.9 Km). Gorg de la Tosca. Queda a la dreta, a baix. Un cop vist. Continuem
pel mateix camí.
560 m (2.4 Km). Gorg de l’Olla. Un cop vist, continuem pel mateix camí.
75 m (2.5 Km). Gorg de la Bauma. Un cop vist, continuem pel mateix camí.
50 m (2.6 Km). Gorg del Forat. Un cop vist, continuem pel mateix camí.
500 m (3.1 Km). Gorg Petit del Colomer. Un cop vist, continuem pel mateix camí.
375 m (3.6 Km). Gorg del Colomer. Atenció! Un cop vist deixem les marques del PR
que s’enfilen a la dreta cap a Sant Feliu d’Estiula i se’n van, després, cap Campdevànol (la volta
sencera del PR són uns disset quilòmetres i uns sis-cents metres de desnivell). Continuem per
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el camí que s’enfila cap a l’esquerra fins a trobar una pista, que seguim a l’esquerra (en
direcció contraria a la que portàvem, allunyant-nos del torrent mica en mica). A partir d’aquí
seguim, ara, marques grogues, desestimant algun corriol que torna a baixar al torrent. Més
endavant aquesta pista s’acaba convertint en un sender. Hem de passar sempre pel camí més
fresat i mirar de no perdre les marques.
1.45 m (4.5 Km). Coll de Daguí. Cruïlla. Seguim a l’esquerra. A partir d’aquí el camí
planeja i comença a baixar.
480 m (5.0 Km). El camí acaba en una pista, que seguim a la dreta, sempre baixant, i
sense deixar-la en cap moment.
690 m (5.7 Km). A l’alçada del mas Gaussac desestimen la pista que hi baixa, a la
dreta, i continuem recte, per una altre camí que al principi pot estar una mica desdibuixat.
180 m (5.9 Km). Deixem el camí més ample i ens desviem a la dreta, pel corriol que
baixa cap al punt de partida. Hem de baixar sempre pel camí més ample i fresat.
1.31 m (7.2 Km). Font de Querol. Fi de la caminada.
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