VALL D’ORA – GÒSOL PER BONNER.
Introducció: El present itinerari es una alternativa més suau que l’anterior capítol per
fer la llarga excursió que separa Aiguadora del poble de Gósol. Val a dir que no va per
paratges tan atractius al abusar mes de pistes, si be la variant te trams encisadors, com el
propi despoblat de Bonner, que be val una pausa i la drecera de les Afraus; la qual
resulta ser una intel·ligent variant per estalviar-nos una saturació de pista i haver de
baixar en excés fins al Molí d’en Güell.
Temps: 7 hores i 15 minuts.
Desnivell: 1.004 metres en sentit ascendent i 478 en sentit descendent.
Dificultat: Mitja - Alta
Punts d’aigua: El principi de la llarga excursió hi trobem propera la font de Casanova.
Després ja no trobem cap altre font fins a Sorribes, fet pel qual es del tot aconsellable
anar amb un bona reserva de líquid. Cal tenir en compte que a la Casa Grossa hi ha un
pou en desús que no es gens aconsellable fer- ho servir.
Punts de referència: * Càmping d’Aigua d’Ora * Font de Casanova * mas de Sorribes
* Casa Grossa * Portell del Llop * carenes de les Comes * Cal Sec * Portell de Griells *
Pi del Llop * Torrent de l’Orenella * Bonner * Drecera de les Afraus * Torrent del
Camp d’en Pla, Torrent de Canal Fosca, Torrent de les Fraus i Torrent del Clot de les
Llebres * riu d’Aigua de Valls * Cal Tomàs * Molí de la Farga * l’Espà * torrent de la
Bassota * Sorribes * Coll de Cap de Creu * Gósol.
Accés al punt de partida: Sortim des del mateix càmping d’ Aiguadora però anem a
parar a un punt llunyà on caldrà comptar amb vehicle d’assistència o haver de passar nit
per retornar al dia següent. Des d’alberg Torre de baró prendrem la carretera de Sant
Llorenç de Morunys a Berga i als 15 quilòmetres (aproximadament) agafarem el trencall
de Llinars a la nostra esquerra, que ens duu al càmping.
Itinerari: 0,00 h. Càmping d’Aigua d’Ora. 900 metres. Seguim la pista asfaltada
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. 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
apropar-se gradualment vers el riu, marques grogues.
1,45 h. A mig trajecte hi ha una bifurcació. Abandonem el camí marcat amb pintura
groga i pugem vers a la nostra esquerra per un corriol que fa una forta pujada i te signes
de desús. De fet, en algun revolt del sender, caldrà parar atenció per no perdre’l. Fites
esporàdiques. El camí fa una forta pujada fent ziga zagues en tendència diagonal vers a
la dreta i assoleix un replanet herbós en mig del bosc que rep el nom de Portell del
Llop. Aquí el sender traça un curt tram horitzontal vers al nord (fites) i després torna a
pujar de manera suau per creuar una torrentera seca, moment en que es converteix en un
camí més ample (pista en desús).
2,05 h. Anem a parar a una ample pista força
horitzontal que s’orienta vers al nord i va
resseguint el flanqueig natural que comporten les
petites carenes de les Comes (Serra de la
Foranca, Serra Mitjana i Carena de Cal Bonus) i
les diferents torrenteres, totes elles normalment
eixutes.
2,50 h. Arribem a les proximitats de Cal Sec,
just abans d’arribar torbem una bifurcació a la
nostra esquerra, es una pista que puja en diagonal i que justament es la que em de
seguir. Pujada per pista ample i de moderada pendent orientada vers al S.O. A partir
d’aquest punt coincidim amb marques de pintura del G.R. 107.1 (blanques i vermelles).
3,20 h. Portell de Griells. 1.627 metres. Punt més alt de l’excursió. Zona de prats en
mig de bosc i vistes panoràmiques parcials. Continuem per l’altre costat del coll, per las
mateixa pista, ara davallant de manera suau però constant vers a l’oest. Marques de G.R.
3,25 h. Creuem en perpendicular una pista secundaria. Seguim vers a l’oest, perdent
alçada, tot passant pel costat d’una barrera que barra al pas a vehicles.
3,40 h. Pi del Llop. Cruïlla de pistes en forma de “X”, barrera davant, a la dreta i a
l’esquerra. Nosaltres continuem tot recte perdent alçada en direcció O, tendència
gradual al N.O. marques de G.R.
4,00 h. Una pista s’incorpora a la nostra per la qual davallem a ma dreta. Obviem la
mateixa i seguim el descens vers al N.O. Marques de G.R.
4,15 h. Passem una nova tanca i anem a parar a una pista més ample que talla la nostra
de manera perpendicular. Seguim aquesta nova pista vers a la dreta. Marques de G.R.

4,20 h. Passem per davant d’una pista que neix
en perpendicular a la nostra esquerra, que està
tancada amb una cadena i que obviarem. Seguim
tot recte davallant vers al N. Marques de G.R.
4,27 h. Nova bifurcació. Deixem la pista
principal i davallem vers a la nostra esquerra
passant per un tram on la nova pista (en desús)
passa per
sobre
d’unes llastres descartades de pedra. Marques de
G.R. Continuem davallant vers a una torrentera
que acostuma a estar eixuta, Torrent de
l’Orenella i continuem per un tram de suau
pujada orientat vers a l’oest.
4,25 h. Despoblat de Bonner, 1.310 metres.
Conjunt de cases en runes que convida a una
misteriosa aturada, a partir d’aquest punt la pista
davalla vers al N.O. Marques de G.R.
4,30 h. Un corriol neix a la nostra dreta i abandona la pista. Just es el camí que haurem
d’agafar, canviem les marques de pintura de G.R. per marques de pintura de la xarxa
comarcals de camins (gorgues).
4,35 h. Bifurcació. Seguim el corriol de la dreta. El camí, conegut com la Drecera de
les Afraus, va resseguint el vessant de la muntanya, es bastant horitzontal però sempre
amb lleugera baixada. Es tracta d’un atractiu i llarg tram de corriol ben marcat que
discorre integrament pel mig del bosc i que passa per diferents torrenteres que
acostumen a estar seques: Torrent del Camp d’en Pla, Torrent de Canal Fosca,
Torrent de les Fraus i Torrent del Clot de les Llebres. El sender es molt evident i tan
sols presenta una bifurcació secundaria a la part final que no ens ha de confondre, entre
altres coses per a que continuem amb l’auxili de les marques de pintura i per que sempre
hem de seguir el camí recte vers al N.-N.O.
6,43 h. El camí es va a parar a una pista que seguirem vers a dreta en sentit descendent.
Cartell indicador. A partir d’aquest punt deixem les marques de pintura grogues per
tornar a seguir les marques de pintura del G.R. (vermelles i blanques)
6,45 h. Creuem una pista en perpendicular per seguir en direcció nord. En aquest
paratge cal prendre especial atenció a seguir les marques de G.R.
5,27 h. Creuem un pont per sobre del riu d’Aigua de Valls. 1.200 metres. Punt més
baix d’aquest tram de l’excursió. Just creuat el pont prenem un trencall vers a la nostra
esquerra, tot seguint per una pista que va al costat de les aigües. Marques de G.R.

5,30 h. Just quan la pista es disposa a creuar de nou
al riu mitjançant un pont, i pocs metres abans del
mateix, abandonem la pista i prenem un corriol que
neix a la dreta de la mateixa i que creua una zona de
prats en direcció N.O.
5,35 h. Cal Tomàs. Passem per la dreta del mas. El
camí passa a ser pista en lleuger ascens. Marques de
GR.
5,38 h. Creuaments de camins. Deixem de banda la pista que prové de la nostra dreta i
seguim en direcció N.O. Marques de G.R.
5,47 h. Molí de la Farga. Seguim la pista per costat dret de les aigües. Poc a poc
l’esmentada pista abandona les proximitats del riu, descriu un gran revolt i puja en
diagonal fins a un altre gran revolt. Passant després per sota del cablejat d’una línia
elèctrica.
6,05 h. Cases de l’agregat de l’Espà. Passem pel costat de l’església de Cal Pendé.
Pugem per un carreró asfaltat en diagonal vers a l’esquerra. Marques de G.R.
6,10 h. Anem a parar a la carretera que comunica Saldes i Gósol per seguir- la tan sols
uns metres vers a la nostra esquerra en direcció oest. Estem a 1.350 metres d’alçada. De
seguida una senda abandona la carretera vers a l’esquerra. Marques de G.R.
6,20 h. Bifurcació de camins. Seguir el brancal
que segueix recte, tot deixant a la nostra
esquerra la branca que no ens interessa. Marques
de G.R. El camí s’acaba transformant en
senderó que al creuar la zona del torrent de la
Bassota acostuma a presentar trams amb fang.
Seguir les marques del G.R. Em baixat als
1.310 metres d’alçada. Després d’aquesta petita
davallada comença un nou tram ascendent.
6,25 h. Sorribes. 1.369 metres. Conjunt de cases. Seguir el carrer asfaltat en sentit
ascendent vers al nord fins arribar a la plaça de l’església. Seguir per una senda que neix
a l’esquerra. Cartell indicador. Marques de G.R. que en aquest tram son comunes amb
marques grogues.
6,45 h. Coll de Cap de Creu. 1.437 metres. Zona de prats i conreus bastant horitzontal.
El camí, molt ben traçat, segueix vers a l’O.-N.O. Marques de G.R. i marques grogues.
7,15 h. Gósol. 1.426 metres. Rotonda d’entrada al poble. Passem per davant de l’Hostal
Cal Francisco. Seguint la carretera vers a l’oest arribem a la plaça principal del poble on
hi ha l’ajuntament i diferents bars i restaurants.

