SENDERISME · ITINERARIS PER CATALUNYA: AMB RAQUETES DE
NEU AL CADÍ

Diumenge, 17 de març

Aquesta sortida prevista pel 3 de febrer ha
estat ajornada i es farà el proper 17 de març
Sentim les molèsties que aquest canvi us pugui causar

Itinerari
Estana, ca la Font, font del Coll de Pallers, Coll de Pallers, camí del Prat de Cadí, serra de
Mataplana, Coll de Reineres, Coll Roig, Prat de Cadí, canal del Cristall, Sot de la Troncada,
Collet de l’Orri, torrent del Feixanc de l’Àliga, torrent de l’Estenedor, Coll de la Descàrrega,
Pla de la Vedella, riu de Bastanist, santuari i casa de colònies de Bastanist, Prats de
Bastanist, torrent de l’Infern, Prat de les Valls, torrent de les Bordes, borda del Baster, Coll
de Sit, torrent d’Estana i Estana.
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Descripció
En aquesta segona sortida d’Itineraris per Catalunya, farem una preciosa circular amb
raquetes de neu al vessant nord de la serra del Cadí. Aquest itinerari circular ens permetrà
descobrir l’emblemàtic Prat de Cadí, una clariana situada al peu del vessant nord, un
meravellós reducte de pau sota les magnífiques muralles de la cara nord del Cadí. L’itinerari
surt del bonic poble d’Estana, a l’extrem occidental de la Cerdanya, i recorre boniques
pinedes de pi roig i pi negre típiques dels territoris prepirinencs del vessant obac de la serra
del Cadí, dins el Parc Natural del Cadí-Moixeró. L’itinerari, després d’assolir diferents
collets, com el de l’Orri, el de la Trona o el de la Descàrrega, es completa amb la visita del
Santuari de Bastanist, d’origen romànic, i tornada a Estana seguint la traça del GR 150.
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Sortim des del petit poble d’Estana, situat entre les valls del Quer i de Bastanist (1.504 m).
Iniciem la ruta en direcció sud pel carrer principal, deixant a la nostra esquerra la bonica
església de Sant Climent d’Estana i a la dreta els antics safareigs públics del poble. Més
amunt veiem els senyals del GR-150 que es dirigeix a Bastanist. Deixem a l’esquerra ca la
Font i seguim recte en direcció al Coll de Pallers, fins on el GR 150 i el PR-C 121
coincideixen. Arribem al Coll de Pallers (1.499 m), on hi ha una petita àrea de pícnic amb
uns bancs, una barbacoa, una font i, una mica més amunt, un aparcament. En aquest punt
comença el parc natural i seguim recte en direcció sud. El camí, força agradable, s’endinsa
al bosc de pins remuntant progressivament la serra de Mataplana. A mitja pujada arribem a
un petit coll conegut amb el nom de Graus de Riclar (1.630 m). Tot seguit, assolim el Coll de
Reineres (1.652 m).
A partir d’ara, el camí canvia de vessant i s’orienta cap a ponent, transcorreguent pel
vessant del Querforadat. La pujada, per entre els arbres, ens apropa a les parets del Cadí,
gaudint d’unes boniques vistes d’Estana i de bona part de la Cerdanya, amb la Tossa Plana
de Lles dominant la regió. El camí ens mena ara al Collet Roig (1.787 m). Des d’aquest punt
tenim unes bones vistes del Vulturó o Puig de la Canal Baridana, el cim més alt del Cadí. El
sender planeja per un bonic bosc de pins en direcció sud-est. Creuem el torrent de les
Bordes i enllacem amb una pista. Aviat, davant nostre, se’ns obre una gran i espectacular
perspectiva enmig d’un magnífic entorn alpí. Hem arribat a Prat de Cadí (1.830 m). Aquest
prat, de grans dimensions i envoltat de bosc, es troba ben a prop de les parets del Cadí. A
l’hivern, quan tot es tenyeix de blanc i de gel, aquest lloc és un paradís i un referent pels
amants de l’alpinisme i de les canals de neu i gel. Davant, al sud, hi ha la canal del Cristall,
que permet superar la muralla nord del Cadí, flanquejada per les impressionants Roca de
l’Ordiguer, a la dreta, i la Roca Verda, a l’esquerra. Travessem el torrent de la Canal del
Cristall i a l’altra banda seguim pel camí que s’endinsa en una esclarissada pineda, amb una
bona perspectiva de la serra del Cadí.

Més endavant creuem el Sot de la Troncada (1.817 m), just en el punt que el camí gira a
l’esquerra, cap el nord-est. Arribem a una bifurcació; obviem el de la dreta que porta a Prat
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d’Aguiló pel camí dels Colls, i seguim pel de l’esquerra, una sendera ben fressada i fàcil de
seguir. Continuem davallant per dins el bosc en sentit nord-est. Al cap de poc ens desviem
uns metres a l’esquerra fins un espadat a la muntanya, és el mirador natural de la Trona
(1.795 m). Anem descendint i creuem el torrent del Mig d’Estana, circulant per una zona
boscosa amb uns exemplars d’avets de grans dimensions. Seguim davallant i arribem al
Collet de l’Orri (1.579 m). Seguim descendint i creuem el torrent del Feixanc de l’Àliga
(1.535 m) i tot seguit el
Santuari de la Mª de Déu de Bastanist
torrent de l’Estenedor. La pista remunta de nou fins al Coll de la Descàrrega (1.639 m). A
partir d’aquest punt seguirem direcció sud, davallant entre boscos d’avets per l’anomenat
Pla de la Vedella fins arribar a la vall de Bastanist. Passem prop del riu Bastanist i assolim el
Santuari de la Mare de Déu de Bastanist, d’origen romànic (1.224 m), i on també hi ha una
casa de colònies.
Travessem els Prats de Bastanist i creuem el torrent de l’Infern per un pont de pedra, tot
seguint les marques del GR 150. Enmig d’un bosc de roures, creuem el torrent de les Bordes
(1.210 m) i arribem a la pista del Prat de Cadí. Mes endavant, passem pel costat de la Borda
del Baster i arribem al Coll de Sit (1.374 m), des d’on ja veiem Estana. El camí continua
ascendint i creuem el torrent d’Estana en un tram obac i ombrívol. Continuem pujant fins
sortir a un llom herbat amb matollar, des d’on continuem pujant entre parets de pedra seca
i feixes fins arribar finalment al poble d’Estana (1504 m).
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INFORMACIÓ DESTACADA
Dificultat: ** (14,170 kms)
Desnivells acumulats aproximats: (+ 801 m) (- 801 m)
Lloc i hora de sortida de Terrassa: Rambla d’Ègara, davant els ferrocarrils de la
Generalitat, a les 6.00 h. La tornada serà a la tarda.
Observacions: El desplaçament es farà en autocar, amb plaçes limitades. Cal fer la
inscripció a través del formulari adjunt o bé a Secretaria del Centre del dia 21 al 31 de
gener, ambdós inclosos, de 18.00 a 21.00 h.
Notes: Aquesta excursió està pensada per fer amb raquetes de neu. Heu de portar
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roba d’abric, guants, pals i raquetes. L’organització es reserva el dret de tancar la
inscripció abans de la data prevista en el cas d’exhaurir-se les places de l’autocar. Us
recordem que el dijous, dia 31 de gener, serà l’últim dia d’inscripció, per tant preguem
que us hi inscrigueu abans d’aquest dia. Per participar en aquesta activitat cal que
tingueu la llicència/assegurança federativa. En cas contrari, heu de contractar
l’assegurança temporal a Secretaria (4.5 € per dia).
Preu de la inscripció: 28 €
Preu especial per als socis: 18 €
Organitza: Vocalia de Senders. (contacte: Enric Cortés, 687 558 875)
Més informació: Per veure la informació completa i actualitzada de la sortida, visiteu la
pàgina següent, des d’on us podeu descarregar el track i el full de ruta:
http://www.vocaliadesenders.blogspot.com

Inscripció:
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