UNA VOLTA PEL CATLLARÀS
Diumenge, 18 d’octubre 2020

DADES DE LA SORTIDA:
Lloc de sortida: font i zona recreativa al peu del santuari de Ntra. Sra. De Falgars
Distància: 13,5 km. aprox.
Desnivell positiu: 740 m.
Temps previst: unes 5h 30 min. total
Dificultat: excursió fàcil
ITINERARI:
Falgars (1277)
Vallfogona
Mina del Moreno
Pla de les Vaques
Xemeneia
Prat Gespador
Joc de Pilota
pista
Coll Fred
Mirador Roc de la Lluna
Xalet del Catllaràs
Falgars

00:00
00:25
00:30
00:40
00:40
Previst parar per esmorzar
00:15
00:10
00:10
00:10 (panoràmica)
00:10
Aprox. 1h

Túnel i zona del cable
Mina de l’Artiga de Capdevila
Primer grau
La mineta
Falgars

00:15
00:15
00:45
00:10
00:50

La sortida comença al peu de la font; uns metres més endavant s’acaba l’asfalt i s’agafa el camí tot seguint

les marques grogues i blanques del PR – C11. S’enlaira pel bell mig d’una fageda que ens conduirà cap
Vallfogona (nucli conegut des de l’edat mitjana) on passarem pel costat d’una masia en runes. Una vegada
hem passat, allà mateix, baixem per un camí pedregós fins trobar la pista enmig d’un revolt. NO seguim la
pista sinó que el camí es torna a enfilar cap a la dreta avançant per un bosc de pi i faig. Més endavant
trobarem la mina del Moreno al peu del camí.

Seguim pujant per arribar còmodament al Clot Bullidor, aviat s’arriba a la zona planera del Pla de les Vaques.

Més endavant passem al peu d’una antiga cabana ensorrada, just abans d’arribar al gran Prat Gespador, el
creuem fins a la pista on trobem una font.

Des d’aquest punt seguim la pista uns metres a l’esquerra que abandonarem per seguir el camí que marxa

cap a la drets i s’endinsa pel bosc. En pocs minuts arribarem al Joc de Pilota – planell conegut històricament
com de les Dameses – Aquest espai adquireix el nom de Joc de Pilota perquè els enginyers anglesos que

explotaven les mines de la zona hi anaven a jugar tot improvisant un camp de futbol i així és com el nom ha
quedat en la memòria.

Travessem el prat on, encara es veuen les destrosses que va fer el temporal Glòria de principis d’any.

Agafarem el caminet que ens conduirà fins la pista que hem travessat al prat Gespador. Hi ha una font.
Caminem per aquesta pista que agafem a la nostra dreta, estem a la Devesa Jussana.
En un revolt, veurem les restes d’una Sala de Màquines, on queden restes d’un pou i parets del que havia
estat una estructura que donava cabuda a una màquina de vapor, relacionada amb l’activitat minaria que es
duia a terme a principis del segle XX.

En uns minuts ens apropem al coll Fred, on prendrem un caminet que ens acostarà al mirador del Roc de la

Lluna. La vista panoràmica es espectacular vers la serra del Cadí, amb el cim del Puigllançada, Tossa d’Alp,
Moixeró, Pedraforca. Terres del Ripollès amb Rasos de Tubau, presidint al fons el Puigmal. Si el temps es bo,
ens esplaiarem una estona, sense preses, per admirar aquesta part del Pre-Pirineu tan nostre.

Retornem al coll Fred des d’on agafarem novament el PR que, amb un desnivell pronunciat, encara que de

bon fer, ens situarem davant el xalet del Catllaràs, on podrem gaudir de la recent restauració que s’ha
realitzat en l’edificació projectada per en Gaudí perquè servís de vivenda pels enginyers anglesos que dirigien
l’explotació de les mines de carbó de la zona.

Davant d’una edificació a peu de pista, prendrem novament el PR per estalviar-nos uns revolts de la pista
principal.

Aquí tenim 2 opcions de tornada al punt de sortida que, en funció del temps i altres aspectes a considerar

podrem fer:

Seguirem per la pista (uns 5km. aproximadament) còmodes de fer.
Seguir per un caminet que s’agafa a uns 400 m. a la dreta i que baixa fort a la dreta. Tot fent zigzagues
fins un petit túnel excavat a la roca ( uns 7 / 8m.) i que dona accés a la zona minera del Cable. Es
tracta d’un punt important de la xarxa de comunicació del carbó quan les explotacions eren
significatives, s’endevinen alguns carregadors, parets, bases de pilones d’un antic telefèric.
Pràcticament tot ensorrat, observant com la natura està en procés de reabsorbir allò que l’home va
convertir en zona de treball i explotació minaire.
Continuem baixant seguint el curs del torrent de les Mines. Més avall es troba la boca mina de
mina d’Artiga de Capdevila.
Seguim baixant avançant per un caminet que voreja el petit Serrat Pinós des d’on s’arriba a la pista
que puja de La Pobla, la seguim només uns metres a l’esquerra fins un revolt. Es deixa la pista i el
camí baixa cap a la dreta fins trobar el torrent, s’arriba al punt més baix de tota la ruta i ara ja toca
pujar!. Seguim fins creuar-se amb el GR4 (primer grau). Girem a l’esquerra i ja seguirem el GR fins
retornar a Falgars.
És un camí maco, resseguint una carena rocosa que puja progressivament, trobarem alguns
punts empedrats (mostra de la seva antiguitat).
Enmig del camí trobem un pont, la Mineta, per allà passava el telefèric cobert per la volta del pont i
el camí que hi passa per sobre. Segon i tercer grau.
Pujada suau fins arribar al santuari de Falgars.

