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Introducció

La marxa nòrdica o nordic walking té el seu origen a 
Finlàndia, cap als anys trenta del segle XX. Els esquiadors de 
fons, durant l’època d’estiu, per tal de continuar fent els seus 
entrenaments, van començar a caminar amb dos bastons, 
tot simulant la pràctica de l’esquí de fons. A poc a poc es va 
anar elaborant una tècnica concreta per aprofitar al màxim els 
avantatges d’aquest esport.

Cal dir que la marxa nòrdica és més que caminar amb dos 
bastons. Requereix, per tal de practicar-la amb propietat, no tan 
sols una tècnica en el caminar, sinó també un material específic 
pel que fa als bastons. Aquests no són els mateixos que 
s’utilitzen per fer senderisme, ja que tenen unes característiques 
pròpies que s’adapten a la tècnica de la marxa.

És, doncs, del tot necessari formar-se en l’aspecte tècnic 
d’aquest esport. Si bé ho podeu fer de manera autodidacta, 
mitjançant la lectura d’algun llibre que tracti la tècnica d’aquest 
esport, us recomano que feu un curs per tal d’assolir un nivell 
tècnic mínim. En un principi, podeu fer un curs d’iniciació i, 
posteriorment, si us agrada, dur a terme un altre curs més 
avançat amb l’objectiu de perfeccionar la tècnica. En aquests 
cursos aprendreu el tipus de bastons que cal comprar, com 
adaptar-ne la mida a la vostra altura, la correcta inclinació en el 
moment del recolzament a terra i tots aquells altres aspectes 
relacionats amb aquests tipus específic de material (els bas-
tons porten unes dragoneres i unes corretges que s’ajusten 
a les mans). D’altra banda, també heu d’aprendre la postura 
correcta del cos, i la sincronització de braços, cames i mans en 
el moment de caminar.

No és una tècnica difícil, si bé, en un principi, podeu trobar-
vos fent moviments als quals no esteu acostumats, i, com en 
totes les coses, cal practicar per anar millorant la tècnica i 
treure el màxim rendiment a la pràctica d’aquest esport.

D’altra banda, el cost econòmic, resumit en la compra dels 
bastons i en la realització d’un curs, no és elevat, sobretot te-
nint en compte el rendiment i els avantatges que ens pot arribar 
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a aportar aquest esport. No és necessari que compreu un 
tipus de calçat determinat; el que tingueu per fer caminades us 
serveix igualment.

Podreu trobar fàcilment adreces de botigues d’esports o 
d’entitats que facin cursos mitjançant internet.

En un altre ordre de coses, la marxa nòrdica ens aporta una 
quantitat de beneficis per a la nostra salut que també cal tenir 
presents. D’una banda, com que es tracta d’un exercici aeròbic, 
ajuda el nostre sistema cardiovascular i la nostra capacitat 
respiratòria, i es treballa tant el tronc superior com l’inferior del 
nostre cos, amb la qual cosa esdevé un esport complet. D’altra 
banda, el desgast calòric és molt superior al que es fa quan 
només es camina. Tanmateix, la marxa nòrdica no és agressiva 
per a les nostres articulacions.

Cal tenir en compte també que la marxa nòrdica és un esport 
que es pot practicar a qualsevol edat.

Finalment, si bé la marxa nòrdica es pot practicar en qualsevol 
terreny, per tal de desenvolupar-la del tot és millor caminar 
sobre un determinat tipus de camins. Així, senders molt estrets 
ens impediran de caminar correctament amb els bastons i, de la 
mateixa manera, camins molt pedregosos també poden ser un 
obstacle que impedeixi la nostra progressió. D’aquesta manera, 
he cercat rutes amb un terreny determinat que facilitin al màxim 
la posada en pràctica de la tècnica de la marxa nòrdica i, al 
mateix temps, poder gaudir de la natura i dels paisatges del 
nostre país. 

La marxa nòrdica s’ha anat imposant, a poc a poc, al nostre 
país. Així, després de practicar-la durant temps, em vaig decidir a 
registrar una sèrie de rutes que s’adaptessin a la seva pràctica, 
amb la finalitat de poder gaudir-la al màxim.
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Itinerari que transcorre per la part nord de la serra de Bou-
mort i que es realitza en la seva totalitat per pistes. Presenta tres 
trams ben diferenciats: el primer discorre per una pista encim-
bellada; el segon, per una que creua prats; i el tercer, per un bosc 
de pins, que és la part obaga de l’itinerari. El bon estat de les 
pistes permet progressar amb facilitat i la manca de dificultat en 
l’orientació fa que sigui un itinerari que permet gaudir tranquil·la-
ment del paisatge mentre fem marxa nòrdica. És una ruta que 
esdevé ideal per a marxadors ja iniciats i per a aquells que, una 
vegada han començat a fer marxa nòrdica, volen fer un pas en-
davant en la pràctica d’aquest esport. L’itinerari ens mostra que 
en aquests indrets anys enrere hi havia força nuclis de població, 
però que han estat abandonats. Durant la ruta és molt possible 
que ens acompanyin, sobretot en el primer tram, voltors, per la 
qual cosa és interessant portar binocles. 

Ruta ideal per fer durant la primavera, la tardor i l’hivern, si 
aquest no ha presentat fortes nevades (és possible trobar, en 
aquesta estació de l’any, neu a Sant Sebastià i a la part més oba-
ga del recorregut). A l’estiu cal evitar les hores de més insolació, 
sobretot durant els dos primers trams. 

Itinerari 1 

Serra de Boumort: Baén (Pallars Sobirà)

Vistes sobre la serra de Boumort
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Dades tècniques

Tipus de ruta: Circular.
Senyalitzada: Sí.
Distància: 16,5 km.
Desnivell: 499 m.
Ascensió acumulada: 501 m.
Descens acumulat: 515 m.
Durada: 3 h 12’.
Dificultat: Difícil, tant per la distància com pel desnivell, mal-

grat que aquest s’assoleix de manera progressiva mitjan-
çant pujades suaus. 

Cartografia: Pallars Sobirà Sud. 1:50.000. Editorial Piolet.

Descripció de l’itinerari

0 h. Baén (1.060 m). Per arribar-hi, hem d’agafar un trencall 
indicat entre els km 295 i 296 de la carretera N-260, de 
la Pobla de Segur a Gerri de la Sal. A l’entrada del poble 
agafem la pista en què un rètol indica la direcció de Buseu, 
Sarroca i Taus.

 Baén es troba situat sota de la muntanya i el serrat de Baén. 
El darrer diumenge de maig celebra un aplec a l’ermita de 
Mare de Déu d’Esplà. L’església parroquial, dedicada a sant 
Andreu apòstol, es troba a l’entrada del poble. És d’origen 
romànic amb diverses reformes. Té una sola nau, de planta 
rectangular amb absis semicircular, obert a llevant a través 
d’un arc presbiteral en degradació. A la part central de l’ab-
sis hi ha una finestra de doble biaix coronada amb un arc 
de mig punt, obrat en un sol bloc de pedra. Els masos de 
Sarroca i de Castellnou de Peramea depenien de Baén. Per 
aquí hi passaven els camins que anaven a Gerri i a la Seu. 

10’. Cruïlla de camins (1.125 m). Trobem un camí a la dreta 
que cal ignorar, ja que nosaltres seguim la pista principal, la 
qual va pujant suaument, envoltada de pins, i poc després 
clareja i permet veure la serra de Boumort.

15’. Cruïlla de camins i pal indicador (1.159 m). Som en una 
cruïlla amb rètols que, per una part, assenyalen la pista que 
ve del Soi (per on tornarem) i, per una altra, la que va a Sant 
Sebastià, que és cap on anem. Ara només cal seguir la pis-
ta en bon estat, i anar superant de manera progressiva el 
desnivell. Això, unit al fet que només hem de seguir la pista 
on ens trobem, ens deixa marxar tranquil·lament, tot gaudint 
del paisatge que tenim davant.

47’. Cruïlla de camins (1.325 m). Trobem un camí a l’esquer-
ra, però nosaltres seguim la pista principal, que permet una 
bona progressió. La pista ara planeja durant una estona.
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1 h. Buseu (1.313 m). Abans d’arribar a Buseu trobem les ruï-
nes d’una casa, sota de les quals hi ha un prat on és possi-
ble trobar un grup de voltors. També se situen a la muntanya 
rocosa del davant. Una mica més enllà trobem un camí a la 
dreta que porta vers un prat. A més, durant aquest tram, si 
alcem la vista cap al cel de tant en tant és possible que ens 
acompanyi un voltor. Més endavant, veiem, a la vostra dreta, 
el mas de Sarroca, una masia emplaçada a 1.422 metres 
d’altitud. A uns 700 metres d’aquesta masia, a mà dreta 
trobem un petit corriol que ens porta fins al tossal on hi ha el 
despoblat o castell de Sarroca, o Cases Velles, que domina 
el camí vell que unia la zona de Gerri amb la de l’Alt Urgell, 
la qual cosa el convertia en un assentament defensiu estra-
tègic. El conjunt de restes visibles s’escampa per tot el llarg 
de la cresta. Tot el perímetre del recinte es troba envoltat 
d’un mur; és un recinte rectangular amb una torre de planta 
quadrada en un replà superior.

1 h 31’. Cruïlla de camins i pals indicadors (1.456 m). A l’es-
querra trobem una petita construcció que pot servir-nos d’ai-
xopluc. En una de les columnes que sostenen el sostre hi 
ha un petit altar amb una marededéu pintada de blaugrana 
(no sabem si l’ha posada algun fervorós culer). A banda i 
banda del camí localitzem una munió de rètols (quatre a 
cada cantó); a la dreta es va a Sarroca i Taüs, mentre que a 
l’esquerra, cap a Sant Sebastià i el Soi, llocs on ens dirigim. 
Aquest és un bon lloc per aturar-nos i fer un mos, ja que 
som a la meitat de camí (i aquells que ho vulguin, resar a 
la marededéu blaugrana). Deixem, doncs, la pista principal 

Sant Joan
Baén

Sant Sebastià 
de Buseu

Pla de les Calderes
Bosc dels 

Esterregadors

Bosc de Buseu

 Buseu

Sant Joan

Sant Roc

Sarroca
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i iniciem, entre prats i possibles ramats d’ovelles, el segon 
tram del recorregut. La nova pista, si bé no és tan bona com 
la principal, no ens impedeix progressar amb facilitat.

1 h 37’. Cruïlla de camins (1.497 m). Trobem un camí cap a la 
dreta. Nosaltres seguim per la pista per on veníem tot fent 
una corba pronunciada a l’esquerra. Tot pujant, veurem les 
ruïnes del poble de Sant Sebastià. Al marge de la pista ve-
iem un mur de contenció.

1 h 51’. Sant Sebastià (1.579 m). Despoblat del municipi de 
Baix Pallars i, fins al 1969, de Baén. Es troba situat damunt 
del coll de Sant Sebastià, entre les valls del barranc d’Enseu 
i del riu Major. La seva església, dedicada a sant Sebastià, 
depèn de la parròquia de Baén.

 Arribem a la part més alta de l’itinerari. A la dreta trobem, 
en primer lloc, les ruïnes d’una casa, al costat de la qual 
surt un camí amb forta pujada on hi ha un senyal de direcció 
prohibida. Una mica més enllà, a l’esquerra, les restes de 
Sant Sebastià. Abans de continuar recte, val la pena admirar 
el paisatge que tenim vers tots els punts cardinals. Iniciem 
el tercer tram del nostre recorregut. Ja hem superat el desni-
vell, i ara toca anar baixant suaument fins al punt de sortida, 
enmig d’un frondós bosc de pins que ens ofereix ombra. 

2 h 12’. Cruïlla de camins (1.493 m). Trobem un camí davant 
nostre, però nosaltres seguim la pista, tot dibuixant un fort 
revolt cap a la dreta. Poc després arribem al Soi, un grup de 
cases abandonades.

2 h 32’. Cruïlla de camins (1.411 m). Ignorem un camí que se’n 
va cap a la dreta, i continuem recte. La pista és bona; ens 
permet progressar amb facilitat tot gaudint del bosc de pins 
i del paisatge, quan aquest clareja. Poc després, la pista es 
torna una mica pedregosa, si bé no ens impedeix la marxa. 
Una mica més avall, a la nostra dreta, comencem a veure, 
entre els pins, Baén.

2 h 58’. Arribem al punt horari 15’ (1.159 m). Ara només hem 
de desfer el camí realitzat al principi.

3 h 12’. Baén (1.060 m). Final de l’itinerari.
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Itinerari que transcorre pels cingles de Bertí. Es tracta d’una 
ruta planera, sense desnivells remarcables i que es realitza per 
pistes que travessen boscos de pins i alzines i camps de conreu. 
Si ens ve de gust, podem visitar el conjunt de Sant Pere de Bertí, 
per després gaudir d’unes magnífiques vistes sobre els cingles de 
Bertí i el Montseny.

Dades tècniques

Tipus de ruta: Circular.
Senyalitzada: Parcialment.
Distància: 10,790 km.
Desnivell màxim: 81 m.
Ascensió acumulada: 155 m.
Descens acumulat: 142 m.
Durada: 1 h 45’.
Dificultat: Fàcil.
Cartografia:
 Cingles de Bertí. 1:25.000. Editorial Alpina.
Més informació: www.berti.cinglesdeberti.com.

Descripció de l’itinerari

0 h. Sant Miquel Sesperxes (833 m). Arribem a Sant Miquel 
Sesperxes per la carretera de Centelles a Sant Feliu de Co-
dines (C-1413b). Entre els km 11 i 12 d’aquesta carretera 
trobem un trencall amb uns senyals: cap al Pou, per una 
banda, i vers la casa de colònies Can Miqueló, per l’altra; 
també hi ha senyals de la travessa Matagalls-Montserrat. 
Per una pista en molt bon estat arribem a Can Miqueló i 
seguim recte fins a Sant Miquel Sesperxes per un carrer 
asfaltat d’una urbanització que no ha estat acabada. Deixem 
el cotxe i iniciem la nostra ruta. L’església de Sant Miquel 
Sesperxes és esmentada l’any 1154 i pertany a la parròquia 
de Sant Martí de Centelles. L’actual edificació té una esvelta 
nau amb voltes i una cúpula d’obra cuita, i és rematada amb 
un presbiteri rectangular i amb una capella per banda; forma 

Itinerari 2 

Sant Miquel Sesperxes 
i Sant Pere de Bertí (Osona)
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part d’una casa particular. Seguim tot recte i ens endinsem 
en una pista de terra compacta.

6’. Collet de Soler (832 m). Arribem a una cruïlla, amb camins a 
dreta i esquerra. Nosaltres anem recte per la pista principal, 
que en un principi ens endinsa en un bosc, si bé després tro-
bem a la nostra dreta una esplanada de camps de conreu.

10’. Coll de Gasens (844 m). Cruïlla important de camins. A 
l’esquerra aniríem al grau de les Avellanedes i la Trona. El 
camí del mig és per on tornarem. Ara prenem el camí de la 
dreta, tot seguint la pista principal que planeja entre pins i 
alzines, i fa ben agradable la nostra progressió.

24’. Bellavista Nova (823 m). Fem un gir brusc cap a l’esquer-
ra, des d’on tenim vistes sobre camps de conreu, fins que 
arribem, poc després, a una cruïlla on deixem de banda el 
camí de l’esquerra, i pugem suaument per una pista ampla. 
Al final de la pujada veiem una cruïlla, si bé nosaltres seguim 
recte per la pista principal.

38’. Collet de les pereres (865 m). Deixem la pista principal i 
agafem el camí herbat de l’esquerra, tot realitzant un gir de 
90º i seguint els senyals del PR-C 33.

43’. Cruïlla de camins (853 m). Deixem a la nostra esquerra un 
camí que puja i seguim el sender amb els senyals del PR, 
que deixa a la nostra dreta les ruïnes d’una casa. Aquest 
tram és un descens per un terreny força pedregós que difi-
culta la nostra progressió; és la part de la ruta que menys 
s’adapta a la marxa nòrdica. 

Pista vers el coll de Gasens
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Sant Miquel Sesperxes

La Trona

Collet d’en Soler

GR 5

Bertí

GR 5

GR 5

PR-C 33

Coll de Gasens

Puigfred  
(934 m)

PR-C 33

Bellavista Nova

Coll de les Pereres

Sant Pere de Bertí

50’. Cruïlla de camins (887 m). Som al final de la baixada i, tant 
si seguim els senyals del PR com si anem recte, anem a 
parar a la pista que enllaça amb el GR 5. Per la nostra part, 
anem tot recte, ja que el camí s’adapta millor a la marxa 
nòrdica. Un cop a la pista, si anem a mà dreta arribarem, 
si volem visitar-la, a l’església de Sant Pere de Bertí, anti-
ga parròquia del municipi de Sant Quirze Safaja que dóna 
nom als cingles de Bertí. D’aquesta església romànica, que 
pertany al bisbat de Vic, ja se’n té constància escrita l’any 
1031. Sembla que el temple actual va ser edificat durant el 
segle XIII i que va refer-se de nou l’any 1437.
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 Però si no volem visitar l’església de Sant Pere, un cop arri-
bats a la pista anem a l’esquerra, tot planejant i veient a la 
nostra dreta el conjunt de Sant Pere de Bertí.

57’. Cruïlla de camins (827 m). Som en un punt de trobada de 
diferents camins força importants dels cingles. Tant el camí 
de la dreta com l’assenyalat per les marques del PR ens por-
ten al Clascar i d’aquí al santuari de Puiggraciós. Nosaltres 
agafem el camí de l’esquerra, marcat amb els senyals del 
GR 5, una pista ampla i còmoda per a la nostra marxa, entre 
camps de conreu. A mesura que anem avançant, gaudim 
d’unes magnífiques vistes, a la nostra dreta, de la Trona i del 
Montseny. Aquesta part és força visitada i és molt possible 
trobar ciclistes, corredors, excursionistes o gent que surt a 
fer una passejada tranquil·la.

1 h 13’. Cruïlla de camins (830 m). En aquest punt deixem a 
la nostra dreta el camí del GR que es dirigeix cap a la Trona 
i el grau de les Avellanedes, des d’on podem dirigir-nos al 
coll de Gasens (punt horari 10’) i des d’aquí al punt d’inici 
de la nostra ruta. Seguim per la pista, ja que és més adient 
per a la marxa nòrdica; també podríem seguir pel GR 5, ja 
que anem envoltant els cingles, si bé no és tan còmode 
com la pista. Aquesta ens ofereix una bona passejada entre 
pins i alzines, per un camí ombrívol i molt agradable per a 
la nostra pràctica esportiva. A l’esquerra del camí trobem el 
sender del PR-C 33 que enllaça amb el collet de les Pereres 
(punt horari 38’).

1 h 33’. Coll de Gasens (844 m). Arribem novament al punt 
horari 10’, per tornar al principi de la ruta.

1 h 43’. Sant Miquel Sesperxes (833 m). Final d’aquest itine-
rari tranquil i planer.
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