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RASOS DE PEGUERA PER LA CASA 

GROSSA I CANALS DE CATLLARÍ 
 
Introducció: La Casa Grossa en un dels exemples del que eren els grans masos propers 

que hi havia per aquestes zones i que eren veritables “petites comunitats” o “grans 
famílies” agrupades. Aquestes masos, auto suficients, arribaven a albergar més d’una 
vintena de persones que tenien en ell la seva residencia de manera fixe. Fins i tot, molt 

d’ells, amb prou feines sortien del mas i dels seus voltants en tota la seva vida. La seva 
existència es reduïa al pas de les estacions i a la pròpia vall d’ Aiguadora.  

 
Avui en dia, tan la Casa Grossa com les Canals de Catllarí, com tants altres masos del 
volant que abans formaven una veritable xarxa social a la muntanya, ara resten en el 

més absolut oblit. A part d’algun que altre excursionista despistat, tan sols els 
crepuscles visiten els camins en desús que porten a aquestes runes desconsolades.  

 
Aquesta excursió es el periple més llarg per pujar a Rasos de Peguera per la Vall d’ 
Aiguadora, però tanmateix es l’excursió m,és variada i atractiva.  

 
Temps: de 4 hores 25 minuts a 5 hores i 5 minuts per la pujada, segons l’itinerari 

escollit a la part alta, més poc menys de 3 hores per qualsevol baixada per algun dels 
itineraris més directes (itineraris 10 i 11 del present recull). 
 

Desnivell: 1.129 metres de pujada i 134 de baixada pel trajecte Aiguadora – Casa 
Grossa – Rasos de Peguera, caldrà comptar el desnivell de baixada d’alguna de les 

alternatives més directes (itinerari 10 i 11 en sentit descendent), que representa 995 
metres en sentit descendent.  
 

Dificultat: Alta 
 

Punts d’aigua: Hi ha una font a les proximitats de la cruïlla que duu a Casanova de les 
Fonts, al principi de l’excursió. A la casa Grossa hi ha un pou abandonat (no s’aconsella 
el seu ús) i també podem agafar aigua al riu d’ Aiguadora en el moment de creuar-lo. 

 
Punts de referència: * Càmping d’Aigua d’Ora * Font de Casanova * mas de Sorribes 

* Bauma del Sallent * Casa Grossa * Torrent d’Aigua d’Ora * Bauma del Tec* la 
Costassa * Runes de l’església de Sant Martí de Canals * Torrentera de Canal * Pla del 
Confós * Pla de Cal Jardí * Collada de la Creu *  Camí de Rulls * Bac Fred *  Coma 

Bona * Refugi dels Rasos de Peguera * Font de Calders * Coll de la Creu del Cabrer.  
 

Accés al punt de partida: Sortim caminant del propi càmping d’ Aiguadora. Per 
arribar-hi al càmping des de la Torre del baró davallarem fins a Sant Llorenç de 
Morunys i prendrem la carretera vers a Berga. Als 15 Km trobem a ma esquerra la 

desviació vers a Llinars, on trobarem el càmping de referència.  
 

Itinerari: 0,00 h. Càmping d’Aigua d’Ora. 900 metres. Seguim la pista asfaltada 
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ascendent vers al nord. Marques de GR. 

 
0,15 h. Bifurcació de pistes asfaltades a l’alçada de la 

Font de Casanova. Prenem la branca de la dreta, que va 
vers al mas de Sorribes. En aquest punt abandonem el 
GR i comencem a orientar-nos gràcies a les taques blaves. 

Passem pel costat de les antigues escoles (edificis en estat 
ruïnós) i just davant de l’era de Sorribes, sense necessitat d’arribar al mas en si, hi 

trobem la senda que surt pel marge esquerra de la 
carretera en sentit ascendent. Als 10 minuts 
passem per una bauma amb surgències d’aigua, es 

la Bauma del Sallent. El camí puja per sobre dels 
cingles, alternant seccions de bosc i de clarianes i 

anant per darrera de la Casa Grossa, tot 
travessant els conreus abandonats situats a ponent 
del gran mas. Les taques blaves son substituïdes 

per altres de gorgues a mitja pujada.  
 

1,35 h. Casa Grossa. 1.304 metres. El camí ara comença a davallar vers al nord per 
anar a buscar el riu, a mig trajecte hi ha una bifurcació. Cal 
continuar pel brancal de la dreta que es el descendent. Bon 

assortit de marques grogues. 
 

2,00 h. Torrent d’Aigua d’Ora. 1.225 metres. Travessem les 
aigües en les proximitats de la coneguda Bauma del Tec. Bonic 
paratge que convida a una pausa. Continuem per la pista que puja 

molt suament vers al S-S.E. Al poc trobem una bifurcació. 
Seguim la pista de la dreta deixant de banda el brancal de la dreta 

que te taques de pintura groga més recent (xarxa de camins del 
Consell Comarcal). La pista que hem de seguir, que discorre a la 
esquerra del riu, també te taques grogues – llima, però les 

mateixes estan en desús. Val la pena parar atenció a les restes del pont medieval que 
quedarà a la nostra dreta, a sobre mateix del riu, poc per sota de la mateixa pista.  

 
2,20 h. Deixem la pista per emprendre la pujada per uns pendissos d’herba, es 
l’anomenada “la Costassa” que ens durà a les runes de l’església de Sant Martí, no 

visible des d’abaix. Marques grogues.  
 

Nota: també està senyalitzat, des de fa poc, el 
camí que baixa directament al riu des de la 
Casa Grossa vers a l’est (el camí neix per sota 

de la gran construcció) i que creua les aigües 
just per davant de la Costassa (taques grogues). 

Aquesta drecera es un xic més curta, però per 
contra ens perdem el pas del riu a les 
proximitats de la Bauma de Tec. 
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2,50 h. Runes de l’església de Sant Martí de Canals  i del mas adjunt. 1.295 metres. 

Travessem una zona de conreus abandonats vers a l’est per localitzar el camí descendent 
que poc a poc es transforma en pista i que davalla vers al torrent. Taques gorgues.  

 
3,05 h. Torrentera de Canals. Bifurcació. 1.240 metres. Cal seguir el brancal 
ascendent de l’esquerra.  

 
3,15 h. Anem a parar a una altre pista molt marcada 

que seguirem vers a l’est, o sigui, pel brancal de 
l’esquerra. Taques grogues. Aquí coincidim amb el 
punt horari 1:30 h de les excursions 10 i 11 del 

present recull. Així dons, podrem pujar als Rasos de 

Peguera pel Serrat de Cal Jardí, el que ens 

representarà un total de 5,05 h, o anar pel l’itinerari 
més directe de l’Àrtic del Ral, que ens representarà 
4,25 h de marxa total.  

 
 

 
 
 

 
 
 


