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Pròleg de la quarta edició

Aprofitant que feia poc de la celebració dels 10 anys de Cos-
setània Edicions, l’any 2007 es va editar per primera vegada Cata-
lunya: 50 excursions inoblidables. La bona acollida del públic l’ha fet 
perdurar en les llibreries més temps del que actualment duren els 
llibres al mercat. Al nostre país es publiquen molts llibres d’excur-
sions i natura d’excel·lent qualitat que no sempre s’arriben a vendre. 
Per això poc ens imaginàvem, quan el vam presentar a la llibreria 
Altaïr, que a més d’una edició en castellà arribaríem a fer aquesta 
quarta edició en català. Ens sentim molt satisfets i, més que res, 
agraïts als lectors i llibreters. Ni l’autor ni l’editor podem explicar 
quines són les raons del seu èxit, senzillament perquè no les co-
neixem. Intuïm, però, l’encert d’haver seleccionat excursions de 
totes les comarques de Catalunya, obrint 50 finestres a l’extraor-
dinària varietat de paisatges de la nostra terra. En una època que 
qualsevol racó del mon ens resulta familiar i fins i tot accessible, 
potser esdevé més atractiu que mai descobrir el que Josep Maria 
Espinàs va definir fa molts anys com les “riqueses barates”. Aquells 
plaers que proporciona la bellesa propera, a l’abast de la mà sense 
grans despeses però que per quotidiana o propera roman invisible 
si no es va al seu encontre.

Com que comença a ser un llibre clàssic, tot mantenint la seva 
demanda, en aquesta quarta edició hem fet la corresponent re-
visió però hem volgut seguir respectant el text i format original. 
Així, tant la presentació inicial com els textos es mantenen sense 
modificacions substancials. No obstant això, el recent reconeixe-
ment del Moianès com a nova comarca ens ha forçat a incorporar 

un nou itinerari, l’excursió a la Popa, per mantenir actualitzada 
la idea que estructura el llibre. Respecte a les edicions anteriors 
hem sacrificat l’excursió a l’Erola, a Osona, perquè encara queden 
dues excursions en aquesta bonica comarca i perquè recentment 
hem publicat en la mateixa col·lecció un llibre monogràfic del 
Montseny que inclou l’excursió. També hem substituït la visita a 
Montcortès per una excursió a la cascada de Riqüerna, a la Vall 
Fosca, complementant la del torrent de Llabro, per oferir una mi-
llor aproximació als dos paisatges tipus del Pallars Jussà. 

Finalment, hem substituït algunes fotografies per noves imatges 
que estimem més actuals o suggeridores. En aquests 10 anys que 
separen la primera edició de la quarta no hem deixat de caminar i 
explorar amb la màquina de retratar el territori, per la qual cosa no 
ens resulta difícil incorporar noves perspectives de rutes conegu-
des. Val a dir que en aquesta darrera dècada també el món del llibre 
i, en general, de la publicació ha canviat molt, de la mà dels nos-
tres canvis d’hàbits i consum. Cossetània ha crescut i ara ja, amb 
20 anys d’història, ben bé pot dir que ha sortit de l’adolescència 
per entrar en una ben consolidada joventut. Personalment també 
he pogut créixer com a fotògraf i escriptor en aquest temps, en 
bona part gràcies a altres projectes que hem desenvolupat conjun-
tament. Pirineus: 50 joies de l’art romànic; Montseny: 50 indrets amb encant; 
50 excursions als llacs més emblemàtics, dins d’aquesta col·leció Khroma, 
o El Paisatge Favorit de Catalunya, es compten com a altres llibres exi-
tosos que comparteixen el mateix objectiu d’acostar al públic amb 
respecte i admiració el nostre patrimoni natural i cultural.
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Per ser justos, i encara que contradigui en part l’inici del text 
introductori original, tenim moltes proves que la conservació de 
la natura a Catalunya està millor avui que fa 10 anys i que pot-
ser algunes pors expressades en aquell moment eren excessives. 
Aquesta “bona salut” segurament és el resultat de 2 vectors que 
es complementen: l’acció decidida de les administracions ens els 
seus diferents nivells i l’augment exponencial del civisme i la cul-
tura ecologista dels ciutadans del país. No s’hi val a adormir-se i 
caure en l’autocomplaença, però és just reconèixer algunes evi-
dències: en aquest temps han augmentat les figures de protecció 
de molts espais naturals; també han aparegut iniciatives privades 
i socials de conservació i protecció del paisatge, la fauna i la flo-

ra; o han millorat la senyalització de camins, l’accés a espais o la 
qualitat de l’aigua. Potser però els reptes de sostenibilitat i l’ame-
naça del canvi climàtic, problemàtiques globalitzades, són l’actual 
espasa de Dàmocles sobre la nostra natura. Em rebel·lo a pensar 
que jo o els meus fills veurem sec aquell gorg que tant ens agrada o 
no tornarem a pujar amb neu a aquell cim favorit. Tant de bo que 
l’emoció de caminar per llocs preuats i entranyables com els que pro-
posem en aquest llibre ens esperoni al compromís indefugible per 
la preservació del nostre planeta. En qualsevol cas, amic lector, 
gràcies pel teu interès per aquest llibre, per obrir aquestes pàgines 
a la cerca d’algun indret on gaudir de la natura de casa nostra i, en 
definitiva, per mantenir-lo encara viu.

Roselles i serra de Sant Corneli, Pallars Jussà.
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Catalunya inoblidable

50 excursions per estimar el nostre patrimoni natural

El patrimoni natural català, a més de ser fràgil en molts casos, 
ha de suportar una important pressió a causa de l’expansió ur-
banística i demogràfica. Amb l’objectiu de preservar-lo s’han fet 
molts progressos els darrers anys, però tot i així ens temem que 
avança més ràpid el ciment que les lleis i les actituds conservacio-
nistes. Amb aquesta afirmació no volem defensar la creació de re-
serves o parcs temàtics, petites illes de natura en un entorn del tot 
civilitzat. El valor de la natura i la seva bellesa són un bé d’interès 
comú, no exclusiu de llocs tan emblemàtics, singulars i certament 
espectaculars com els Ports, Montserrat o Aigüestortes, per citar 
alguns exemples, pel qual hem de vetllar de manera generalitzada 
i en tota l’extensió del territori. Per això la divulgació excursio-
nista està justificada, malgrat el risc que suposa acostar la natura a 
més públic, ja que contribueix a augmentar els valors ecolo gistes i 
a repartir per més territori l’impacte sobre el medi que suposa l’oci 
de tantes persones que cerquen els espais oberts. Convençuts que 
justament aquells que caminen un paisatge, els que trepitgen una 
terra, són els que més la protegeixen, celebrem que aquest llibre 
hagi arribat a les teves mans.

A Catalunya tenim la sort de viure en una terra de muntanyes 
i valls, de paisatges ben diversos i amb una natura rica i varia-
da. En distàncies relativament curtes —en cotxe es pot travessar 
Catalunya de punta a punta en menys de mitja jornada— es po-
den visitar ecosistemes ben diferents: des dels boscos alpins dels 
Pirineus fins a les zones humides del delta de l’Ebre, des de la mun-
tanya mediterrània del Montnegre fins a les estepes del Segrià. 

Ben bé podem afirmar que n’hi ha per a tots els gustos o, fins 
i tot, per a tots els estats d’ànim. Potser a tocar de casa ens espe-
ren paisatges bucòlics o ferrenys, aspres o subtils, paisatges que 
demanen esforç per ser conquerits o que conviden a la contem-
plació. És una veritable festa descobrir aquesta riquesa paisatgís-
tica i natural, tot col·leccionant records i imatges de l’experiència. 
Aquest és l’esperit que anima el llibre que tens a les mans. Ens 
proposem convidar-te a visitar totes les comarques catalanes a 
la recerca dels seus tresors naturals. Per això les 50 excursions 
escollides estan repartides per tot el conjunt del territori. I si bé 
és cert que algunes comarques resulten especialment agraciades 
i les possibilitats que ofereixen als amants dels espais lliures són 
mereixedores de més d’una monografia, som testimonis que arreu 
de Catalunya trobem valuoses i, sovint, sorprenents opcions per 
gaudir de la natura. 

La tradició excursionista a casa nostra ve de lluny i té fortes 
arrels. A finals del segle XIX i a inicis del XX, seguint el corrent 
de molts altres països europeus, quallà l’esperit gratuït d’explora-
ció i descoberta. Moguts per la curiositat cultural i etnogràfica, 
per l’interès científic, naturalista i, també i cada vegada més, per 
la motivació esportiva, ha anat augmentant progressivament el 
nombre d’excursionistes i d’agrupacions que els apleguen. Avui 
dia, es diguin o no excursionistes, són moltes les persones que 
omplen el seu oci caminant. Allò bo de l’excursionisme és que 
dóna per a tothom, des del que vol exhaurir les forces amb llar-
gues travesses fins al que, pel seu físic o per la seva condició, 
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aspira només a tranquil·les passejades; des dels escaladors que es 
juguen la pell forçant els límits d’allò explorable fins al pacient 
naturalista que tresca hores i hores darrere d’una flor o de la imat-
ge d’un rapinyaire. Sigui com sigui, per unes o altres raons, estem 
convençuts que caminar és una de les millors formes d’aprendre a 
estimar la terra, de respectar el nostre medi i de viure amb harmo-
nia amb nosaltres mateixos. Per això, aquest recull d’excursions 
inoblidables pretén tant oferir idees a persones expertes com a 
aquells que volen obrir els seus horitzons, potser per viure’ls en 

família o amb la colla. En conseqüència, en aquest viatge que et 
proposem no falten incursions als espais naturals clàssics, recone-
guts des fa anys per diferents figures legals que els protegeixen, 
però també hi ha excursions poc conegudes que poden estimular 
els excursionistes més experimentats.

El motiu pel qual són 50 rutes és ben fàcil d’explicar. Són tantes 
les excursions que es podrien proposar que es tracta d’un número 
prou rodó per tenir un títol bonic i, a la vegada, suficientment 
ambiciós per mostrar el munt de possibilitats que ofereix el nostre 

A dalt, fageda a l’altiplà de Collsacabra. 
A la pàgina anterior: Una excursionista contempla el delta de l’Ebre des del Montsià.
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país. Un criteri principal en la selecció de les rutes ha estat no 
proposar cap excursió difícil, indicada només per a especialistes 
o que requereixi un material sofisticat. Només algunes demanen 
més costum de caminar, diríem que un mínim entrenament, però 
la majoria es poden completar sense gran preparació i, moltes, 
amb tota la família. Per això no es descriuen excursions llargues o 
que estiguin pensades des d’una perspectiva esportiva, sinó que es 
presenten idees per ocupar mitja o una jornada i gaudir tranquil-
lament de la natura i, també, de la fotografia. En molts dels casos 
descobrirem que tan plaent com l’itinerari triat és el mateix fet de 
viatjar per boniques carreteres secundàries, envoltades de camps, 
boscos i muntanyes fins al punt de sortida de la ruta. De passada, 
es poden visitar molts pobles, ermites i castells d’encant indubta-
ble que, encara que no centren l’interès d’aquest llibre, hom s’en-
carregarà de descobrir.

Ús de la guia

La presentació de cada excursió segueix una mateixa estructu-
ra. Una breu fitxa pràctica dóna les principals referències que cal 
tenir en compte per fer la ruta, com són l’accés al punt de sortida, 
l’horari aproximat, la valoració de la dificultat i una cartografia bà-
sica de consulta. En particular, val a dir que resulta molt complex 
delimitar horaris, ja que mentre alguns s’entretenen a cada racó 
per observar tots els detalls, altres gaudeixen amb un pas lleuger 
o fins i tot passant a la carrera. Diríem que un ritme “normal” seria 
aquell que permet caminar quatre quilòmetres en pla en una hora 
o ascendir, en el mateix temps, un desnivell proper als 300 me-
tres, i és des d’aquests barems que es proposen els horaris. 

Després de la fitxa pràctica, un breu text anticipa alguns dels 
aspectes més destacats del lloc que es vol visitar, evoca alguns re-
cords o suggereix altres formes de viure la ruta proposada. Final-
ment es fa la descripció del camí, de manera suficient per seguir 
l’itinerari però sense abusar de detalls que, des del nostre punt de 
vista, limiten en excés la iniciativa i compromís de cada excursio-
nista. És molt més satisfactori “fer” l’itinerari que executar ordres, i 
creiem que tota guia, més que posar a prova la capacitat del lector Els Ecos i els Frares Encantats, al vessant nord de Montserrat.
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per interpretar-la, ha de permetre a cada persona acostar-se a la 
muntanya i a la natura dins d’uns límits raonables de seguretat, 
però sense eliminar del tot elements d’incertesa inherents a tota 
activitat que es realitza en el medi natural. Completar qualsevol 
excursió requereix orientar-se de manera autònoma, tot interpre-
tant el sentit global de l’itinerari i els senyals o referències que 
apareixen sobre la marxa. 

És amb aquesta intenció que es presenta un croquis per a ca-
dascuna de les 50 excursions, croquis que en cap cas té la intenció 
de suplantar la consulta d’una bona cartografia. També cal adver-
tir que els camins poden estar subjectes a possibles modificacions 
i no podem assegurar que tant els efectes naturals (el cas de les 
riuades) com la incidència de l’home (per exemple en forma de 
nous camins) no puguin alterar amb el pas del temps algunes de 
les rutes descrites.  

Una revisió de l’índex permet comprovar que no es proposen 
itineraris d’alta muntanya, en els quals les condicions meteorolò-
giques són sempre un factor de risc important, ni rutes tècniques 
que exigeixin actuacions acrobàtiques o l’ús de material especi-
alitzat. No obstant això, especialment per als més neòfits, no és 
sobrer advertir sobre alguns consells de seguretat bàsics que cal 
tenir presents sempre que se surt d’excursió. A la muntanya i, en 
general, a la natura, els llocs més inversemblants i aparentment 
senzills poden mostrar una fesomia ferotge si el temps es torna 
advers. Vents huracanats, pluges abundants, neu sobtada, massa 
sol o boira comporten diferents efectes que cal valorar. Cada any 
es registren excessives incidències, del tot evitables si les perso-
nes afectades haguessin aplicat un mínim de prevenció. Riuades, 
despreniments de roques, allaus de neu, arbres caiguts, etc. són 
situacions relativament excepcionals però que es produeixen en 
la natura. També la calor o el fred excessius poden complicar una 
excursió en forma d’insolacions i hipotèrmies o fins i tot conge-
lacions, respectivament, si no es duu el material adient. Les con-
dicions meteorològiques adverses, que en ocasions són atractives 
i poden oferir a un mateix lloc un caràcter diferent i bonic, cal 
valorar-les especialment si es camina amb persones més vulnera-
bles, com és el cas dels nens. Per això els consells o normes que 

cal seguir són clars i fàcils: preparar les excursions (consultar la 
cartografia), anar ben equipat i consultar la meteorologia i, final-
ment, decidir on anar en funció de les dificultats esperades i les 
capacitats del grup. 

No hem donat cap orientació sobre el material que cal dur en 
les diferents excursions. És clar que és necessari portar un tipus 
de roba adequat a l’època de l’any i terreny, segons la seva alti-
tud. Fora d’aquelles passejades per pla i realment tranquil·les, som 
partidaris de dur una mica més de material del que seria impres-
cindible, per més que la moda  actual sigui premiar la lleugeresa. 
N’hi ha prou, per exemple, amb patir una torçada de turmell en 
el descens, a mitja tarda, d’una excursió pel Montseny i esperar 
asseguts que ens vinguin a ajudar per valorar la utilitat de dur una 
mica de roba d’abric. La deshidratació, fàcil en nens petits, és un 
enemic que cal combatre. I sempre és important anar ben calçats, 
o sigui, amb botes o sabatilles còmodes, amb bona sola i en bon 
estat. Hom troba dones amb taló d’agulla i homes amb mocassins 
per les Fonts del Llobregat o Montserrat. No s’imaginen quants 
lligaments i cames trencades comencen amb una relliscada in-
oportuna, del tot fàcil en terrenys pendents, inestables i sovint 
humitejats. En aquest ordre de consideracions, una petita farma-
ciola, sobretot si es camina lluny, en grup i, encara més, si es fan 
excursions amb nens, és quelcom que gairebé mai no fa falta, però 
que alguna vegada a la vida s’agraeix haver agafat. No pensem 
que el mòbil sempre ens traurà de problemes, ja que són molts els 
llocs de muntanya on es detecten abans els senyals de fum que les 
“perdudes” al 112.

Excursions fotogràfiques

La fotografia en espais naturals i la fotografia de muntanya són 
veritables especialitats que, des dels orígens d’aquesta disciplina 
artística, formen un binomi sòlid i que compta amb gran nombre 
d’afeccionats. Val a dir que, a més a més, grà cies a la tecnologia 
digital cada vegada són més les persones que s’aventuren a cap-
tar imatges i a explorar els camins de la creativitat. És evident 
que en aquest llibre la fotografia no juga un paper secundari o de 
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Fonts del Glorieta1
Alt Camp

18

No és estrany que la gent d’Alcover s’es timi el seu riu; en 
un lloc eixut i calo rós, l’aigua sempre és motiu de fes-
ta. Però el tram de riu que segueix a les Fonts 
del Glorieta és tan paradisíac que tenen doble 
motiu per sen tir-se orgullosos. El riu neix a 
l’abric de les parets est de la serra de Mont-
ral. La vall, ampla a la capçalera, s’estreny 
de mica en mica fins a formar un impor-
tant barranc, amb gorgs d’aigua verda 
i diverses cascades. La vegetació és la 
pròpia de les serralades mediterrànies, 
però és tan abundant que en alguns in-
drets sembla una selva d’altres latituds. 
Del riu estant, accessible en força llocs 
per camins secundaris, sorprèn la imat-
ge que de manera admirable integra tres 
franges del paisatge ben diferenciades: 
les roques i agulles de damunt la serra, a 
tocar del cel; els arbres que guaiten el riu 
tot reduint la perspectiva; i l’aigua, que llisca 
de forma capritxosa en la base. Cada petit gorg 
és una obra d’art que, com si es tractés d’un museu 
viu, demana aturar-se. Observant l’aigua, les seves transparències 
subtils, i com retorna reflexos de llum sobre la roca, formes es-

tranyes que dansen al compàs del brogit del tor rent, sembla com 
si el temps s’hagués detingut.

Itinerari: Sortim de l’ermita de la Mare de 
Déu del Remei per la pista que entra a la vall 

del Glorieta. Seguint els indicadors, cami-
nem gairebé 3 km i creuem el riu. Es conti-
nua pujant pel marge dret, seguint la pista 
principal, fins a trobar de nou el riu. Un 
camí estret voreja per la dreta les runes 
d’un antic molí. Poc després, un trencall a 
l’esquerra porta a un gorg impressionant, 
conegut com el Niu de l’Àliga. De retorn, 
cal emprendre la forta pujada pel camí que 
seguíem, estret i senyalit zat, que duu fins 

a Mont-ral. Apareixen altres desviaments a 
l’esquerra que permeten acostar-nos al riu. 

Després d’un esforç continuat, trobem altres 
restes de construccions i un antic canal d’aigua. 

Busquem a l’esquerra el corriol que duu a les Fonts 
del Glorieta. Tornarem pel mateix camí, però també 

resultarà interessant caminar una mica més, fins al final 
de la forta pujada, amb una bonica balconada de pedra, des d’on 
hi ha una bona panoràmica sobre el conjunt del barranc.
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Accés: Arribem a Alcover, des de Valls o Tarragona, i seguim per 
carretera estreta fins a l’ermita de la Mare de Déu del Remei. 
Horari: 3 h.
Dificultat: Fàcil, però amb trams de camí força costerut. 
Cartografia: ICC: Alt Camp (1:50.000). 
Interès fotogràfic: Gorgs, cascades, vegetació aquàtica, agulles 
i parets de calcari, amfibis i altres petits animals de les rieres.

Després de les Fonts 
del Glorieta, el riu es 

precipita en bonics salts 
i gorgs d’aigua cristal·lina.

Fonts del
Glorieta

Runes

Porta

Riu Glorieta

Pista

Ermita del Remei

a Alcover

Mas Forès
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