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PRESENTACIÓ 

Els camins ramaders són un bé públic d’interès econòmic social i ambiental. Llur coneixement i 
llur conservació i valorització social i econòmica són una contribució a la preservació del 
patrimoni natural del Berguedà i poden ser també un factor de desenvolupament local de la 
comarca amb criteris de sostenibilitat. És per això que el Grup de Defensa de la Natura del 
Berguedà (GDNB), d’acord amb les finalitats de l’entitat, que recullen els seus estatuts, ha 
realitzat l’inventari de camins ramaders del Berguedà. 

El Berguedà és una comarca de muntanya de tradició ramadera. Aquest fet ha comportat 
històricament la creació d’una xarxa de camins ramaders que servia per permetre el pas dels 
ramats transhumants que provinents de la plana i la costa es dirigien a les pastures dels 
Pirineus. Entre aquests camins trobem alguns dels camins ramaders més importants de 
Catalunya com el de Poblet als Rasos de Peguera o el del Vallès a Castellar de N’Hug i el Pla 
d’Anyella entrant pel Lluçanès. Els camins ramaders inventariats sumen prop d’un miler de 
quilòmetres. 

D’acord amb la Ley, 3/1995, de vías pecuarias, els camins ramaders són un bé de domini públic 
de titularitat autonòmica. La seva amplada pot oscil·lar entre 10 i 75 metres. Els camins 
ramaders són una infraestructura ramadera fonamental, que pot assumir alhora noves funcions 
ambientals, socials i econòmiques. Sovint s’ha destacat la seva funció de corredors biològics, 
mentre que la mateixa Ley de vías pecuarias els assigna noves funcions socials diferents de  la 
funció ramadera original: “Asimismo, las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles y 
complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioriad al tránsito ganadero y 
otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al 
patrimonio natural y cultural.” (art. 1.3.). 

Entre els usos complementaris la llei especifica: “el paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y 
otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que respeten la 
prioridad del tránsito ganadero.”, de manera que els camins ramaders esdevenen una 
infraestructura potencial per a la creació de senders i especialment per al turisme eqüestre sobre 
sòl de titularitat pública. 

La protecció de les vies pecuàries i llur aprofitament social es veu dificultat al Berguedà per 
l’absència d’un coneixement detallat sobre els camins ramaders existents. Aquest a situació 
comporta un desconeixement dels camins existents i de llurs característiques (traçat, amplada i 
jerarquia), també dels elements associats, com ara pletes, mosqueres, abeuradors, cabanes, etc. 
Aquest fet propicia llur abandó i usurpació per part de particulars. 

Aquest inventari omple, doncs, un gran buit de coneixement i ho fa en un moment crucial ja 
que el coneixement dels camins ramaders, un coneixement no acadèmic ans sobretot popular, 
s’està perdent a marxes forçades a causa de la desaparició dels darrers testimonis vius de la 
transhumància. 

El GDNB vol agrair abans de tot, la col·laboració voluntariosa i altruista de la trentena llarga de 
persones entrevistades, majoritàriament pastors, ramaders i pagesos, en segon lloc el GDNB vol 
reconèixer el treball de camp que amb il·lusió han dut a terme els enquestadors. A l’últim, 
volem agrair també el suport del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de Berguedà Iniciatives 
SD,SL, que han cofinançat el treball. 

 

 

 

Carles Navarro i Solsona 

President del 

Grup de Defensa de la Natura del Berguedà 
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El camí ral de Cardona a l’antic hostal del Gran-Nom, quinze metres de camí ramader. 
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MAPA DELS CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ I LA CERDANYA 
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ELS CAMINS RAMADERS  

Els camins ramaders que disposen d'una legislació pròpia i específica. Aquest fet singular és 
conseqüència de la importància que la transhumància ha tingut a Espanya des de temps molt 
reculats. L'any 1995, la Ley 3/1995, de vías pecuarias, va substituir l'antiga Ley 22/1974, de 27 de 
junio, de vías pecuarias. Es tracta d'una llei bàsica de l'Estat, d'acord amb el que estableix l'article 
149.1.23 de la Constitució espanyola: 
 
“El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 23º ... Legislación básica sobre montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias.”1 
 
La Llei estableix que són camins ramaders els camins públics - no pas les servituds de pas - 
destinats tradicionalment al desplaçament dels ramats: 
 
“Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 
tradicionalmente el tránsito ganadero.“ (art. 1.2.). “Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las 
Comunidades Autónomas y, en consecuencia inalienables, imprescriptibles e inembargables.“ (art. 2). 
 
En tant que béns de domini públic aquests gaudeixen de la mateixa protecció jurídica que la resta 
de vies públiques. 
 
Alhora, la Llei assigna noves funcions als camins ramaders: 
 
“Asimismo, las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos 
acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioriad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose 
en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural.” (art. 
1.3.). 
 
L'article 3 de la Llei disposa que l'actuació de les Comunitats Autònomes sobre el domini públic de 
les vies pecuàries perseguirà les finalitat següents: 
 
“a) Regular el uso de las vías pecuarias de acuerdo con la normativa básica estatal. 
b) Ejercer las potestades administrativas en defensa de la integridad de las vías pecuarias. 
c) Garantizar el uso público de las mismas tanto cuando sirvan para facilitar el tránsito ganadero como 
cuando se adscriban a otros usos compatibles o complementarios.2 
d) Asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias, así como de otros elementos ambientales o 
culturalmente valiosos, directamente vinculados a ellas, mediante la adopción de las medidas de protección y 
restauración necesarias.” 
 
L'article 2.2. estableix que: 
 
“Con el fin de cooperar con las Comunidades Autónomas en el seguramiento de la integridad y adecuada 
conservación del dominio público de las vías pecuarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
podrá instrumentar ayudas económicas y prestar asistencia técnica para la realización de cuantas acciones 
redunden en la consecución de dicha finalidad.” 
 
D'altra banda l'article 4 classifica els camins ramaders en tres categories: 
 

                                                 
1L’Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat competències exclusives en matèria de “Monts, 
aprofitaments i serveis forestals, vies pecuàries i pastures, espais naturals protegits i tractament especial 
de zones de muntanya...” sens prejudici del que disposa el número 23 de l’apartat 1 de l’article 149 de de 
la Constitució.  
2L'article 16 estableix que són usos compatibles: “los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no 
teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero.” i 
complementaris: “el paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento 
deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero.” 
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“1. Las vías pecuarias se denominan con carácter general: cañadas, cordeles y veredas. 
a) Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros. 
b) Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,50 metros. 
c) Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros. 
2. Dichas denominaciones son compatibles con otras de índole consuetudinaria, tales como azagadores, 
cabañeras, caminos ganaderos, carreradas, galianas, ramales, traviesas y otras que reciban en las demás 
lenguas españolas oficiales. 
3. Los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero tendrán la 
superficie que determine el acto administrativo de clasificación de vías pecuarias. Asimismo, la anchura de las 
coladas será determinada por dicho acto de clasificación.” 
 
L'article 5 de la llei estableix que correspon a les Comunitats Autònomes: 
 
“a) El derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a las vías 
pecuarias. 
b) La clasificación. 
c) El deslinde. 
d) El amojonamiento. 
e) La desafectación. 
f) Cualesquiera otros actos relacionados con las mismas.” 
 
A l'últim, l'article 18 crea la “Red Nacional de Vías Pecuarias, en la que se integran todas las cañadas y 
aquellas otras vías que garanticen la continuidad de las mismas, siempre que su itinerario discurra entre dos o 
más Comunidades Autónomas y también las vías pecuarias que sirvan de enlace para los desplazamientos 
ganaderos de carácter interfronterizo ... Podrán incorporarse a la Red Nacional, a petición de las 
Comunidades Autónomas otras vías pecuarias que, discurriendo por sus territorios respectivos, estén 
comunicadas con dicha red.” 
 
De bell antuvi cal dir que, malgrat distingir entre camins ramaders principals i “ramals”,  a 
Catalunya no existeix una classificació popular equivalent a les “cañadas, cordeles y veredas“ 
castellans, per bé que sí que existeixen camins ramaders amb amplades de fins a 60 metres 
comparables a les imponents cañadas mesetàries. 
 
Com afirma Guillem DE BROCA (1918): 
 
“Caminos públicos son en Cataluña los destinados al paso de ganados (carrerades, o camins remaders) de 
una comarca o de un pueblo a otro, de gran anchura, y que si existen en los linderos de dos términos 
municipales, el suelo que ocupan pertenece longitudinalmente, por mitad a cada municipio.” 
 
Com hem vist, el caràcter demanial dels camins ramaders és confirmat per la Ley 3/1995, 
de vías pecuarias. En aquest sentit la Ley entoma els supòsits establerts per la legislació i 
jurisprudència anteriors: 
 
“(la) vía pecuaria no representa servidumbre de paso o carga sobre finca alguna sino que dicha vía es una 
faja de terreno de dominio nacional“ (STS de 10 de novembre de 1962). 
 
Així, com diu ARROYO (1982): 
 
“una vía pecuaria no forma parte de finca alguna, sino que precisamente, al límite de ella es donde comenzará 
la propiedad privada.“ 
 
Abeuradors, paradors i pletes pertanyen al camí ramader i són afectes també al domini públic. 
 
En tant que béns de domini públic els camins ramaders gaudeixen de la mateixa protecció jurídica 
que la resta de vies públiques. Són inalienables, inembargables i imprescriptibles, i són exempts 
d'inscripció: 
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“la inscripción de (las fincas) que no mencione a la vía pecuaria que pase junto a ellas no implica la 
inexistencia de la misma”.3 
 
Això no obstant, una de les motivacions del Decreto de 23 de desembre de 1944 ja era “evitar las de 
tentaciones de terrenos de las Vías Pecuarias que se multiplican de forma alarmante“.4 En el mateix sentit 
s'expressava el projecte de nova Llei quan incloïa entre les finalitat d'aquesta: “Determinar el dominio 
público de las vías pecuarias y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando en su caso, las 
medidas de protección y restauración necesarias“ i “Recuperar los terrenos de vías pecuarias intrusadas o 
usurpadas.“5 
 
Els camins ramaders no són vies municipals. La creació, ampliació i restabliment de les vies 
pecuàries, així com llur classificació, delimitació i afitament correspon actualment a l'administració 
autonòmica (art. 5). A Catalunya aquestes competències recauen en el Departament de Medi 
Ambient. 
 
Pel que fa a la delimitació, aquesta permet a l’administració titular manifestar i assegurar la 
possessió del bé public: 
 
“El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical a favor de la Comunidad Autónoma, 
dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer 
frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.” (art. 8.3.) 
 
La Llei estableix també que “La creación, ampliación y restablecimiento de las vías pecuarias ... llevan 
aparejadas la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.“ (art. 
6). Els particulars afectats poden exercir les accions que considerin pertinents en defensa de llurs 
drets, però com afirma ARROYO (1982, p. 295): 
 
 “...en relación a estas actuaciones6, debe considerarse que quien no reclama a tiempo en estos actos 
administrativos carece, luego, de la debida fuerza jurídica, con lo que aún tiene virtualidad, a nuestro juicio, la 
Sentencia del Tribunal Supremo que en la parte que nos afecta, dispone: «... quien por no reclamar en tiempo 
y forma, haya consentido que un terreno sea clasificado como vía pecuaria, no puede luego impugnar el 
subsiguiente deslinde atacando la existencia y realidad de la vía pecuaria por él ya aceptada, pero sí le cabe 
hacerlo si embargo, en cuanto a los detalles del trazado, dirección, anchura y otros similares».” 
 
A Catalunya els camins ramaders són actualment competència de la Subdirecció General de Boscos 
i Biodiversitat de la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 
 
 
 

                                                 
3STS de 10 de novembre de 1962. Idem STS de 21 de març de 1979 (Aranzadi 1345). 
4SORRE (1913) explica que les usurpacions ja es donaven al segle XVIII. 
5Aquests articles s'exclogueren del redactat final de la Llei. 
6En realitat es refereix als actes administratius establerts per l'antiga Ley 22/1974, de 27 de junio, de Vías 
Pecuarias, però l'afirmació conserva la seva vigència. En aquest sentit la nova Llei diu que: “Las acciones 
civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el dominio público deslindado prescriben a los cinco 
años, computados a partir de la fecha de la aprobación del deslinde.” (art. 8.6). 
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CARACTERÍSTIQUES I RESULTATS DE L’INVENTARI 
 
L’inventari es presenta en forma de Sistema d’Informnació geogràfica (SIG) en format Miramón. 
La informació gràfica es troba associada a una base de dades georeferenciada, amb la qual es 
poden realitzar mapes temàtics i fer consultes, i ofereix l’oportunitat de manteniment i 
actualització.  
 
Estructura de la base de Dades. 
 
La base de dades es troba formada per 5 atributs diferenciats: 
 
Codi del camí. Presenta un codi format per les sigles del Inventari de Camins Ramaders (ICR) i 
el codi numèric del camí. 
 
Nom del camí. Tant un nom popular, com en funció del seu origen i del seu destí. 
 
Camí ramader. Aquest atribut és el que diferencia el grau de fiabilitat de la informació que 
tenim, és a dir, si es tracta d’un camí classificat com a tal, si es traca d’un camí no classificat com 
a ramader però amb constància de ser-ho, o si es tracta d’un camí no classificat com a ramader 
però del que només tenim indicis de la seva existència. Si està classificat és que apareix en els 
expedients de classificació de vies pecuàries del DARP. Els indicis i la constància dependrà de la 
quantitat d’informació cartogràfica, literària i oral que tinguem sobre el seu traçat, i la seva 
fiabilitat. 
 
Amplada. Amplada del camí en metres en el cas de tenir-la. 
 
Importància. Aquest atribut és el que reflexa si el camí és un gran eix de transhumància o si 
formaria part d’una xarxa principal de camins ramaders, o bé d’una xarxa secundària. Els 
criteris utilitzats per definir aquesta xarxa principal són per un cantó les fonts documentals, i 
l’ús (camins que vertebren el territori, tant per la quantitat de ramats que hi passaven, com pels 
indrets als que unien). La xarxa secundària serà la resta de camins (fan la funció d’enllaç dels 
camins principals). 
 
Observacions. Qualsevol altre característica, o referència sobre el seu traçat. 
 
 
Resultats de l’inventari. 
 
Hi ha un total de 103 camins inventariats, que configuren una xarxa molt densa, amb un 
extensió total de 985,36 Km que abasta la comarca del Berguedà i la part del Parc natural del 
Cadí-Moixeró que pertany a la Cerdanya. 
 
A partir de la jerarquia establerta entre els grans eixos, camins principals i els camins secundaris 
trobem que hi ha 276,16 Km de grans eixos, 313,79 de camins que considerem principals i  
395,41 Km que es consideren secundaris. 
 

CATEGORIA  Longitud (Km) 

Grans eixos 276,16 

Camins principals 313,79 

Camins secundaris 395,41 
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JERAQUITZACIÓ DE LA XARXA DE CAMINS RAMADERS INVENTARIADA 
 

 
 

Gran eix 
transhumant 

Camí principal 

Camí secundàri 
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Només hi ha quatre municipis del Berguedà que tinguin camins ramaders classificats; 
Guardiola de Berguedà, Bagà, la Pobla de Lillet i Castellar de N’Hug. La següent taula reflexa 
aquests camins classificats aplicats a l’inventari actual. En total trobem 120,48 Km de camins 
ramaders classificats dins d’aquests quatre municipis. La resta de Km de camins ramaders no 
apareixen a les estadístiques de classificació de vias pecuàries 
 
Quadre resum dels expedients de classificació de Vies Pecuàries. Camí al que correspeon del Inventari de Camins 
Ramaders. Elaboració pròpia. 

Terme Vies pecuàries ICR 

Guardiola de Berguedà 1.Camí Real de Berga a Castellar de N'Hug ICR1. Camí de Berga a Urús per Coll de Jou 

    ICR12. Camí de Guardiola a la Pobla de Lillet 

    ICR24. Camí de Cerdanyola a Sant Jaume de Frontanyà 

  2.Camí de Sant Romà de la Clusa a Coll de Pal ICR24. Camí de Cerdanyola a Sant Jaume de Frontanyà 

    ICR67.Camí de la Bassa de Tarnes 

    ICR12. Camí de Guardiola a la Pobla de Lillet 

    ICR29. Camí de Bagà a la Cerdanya per Coll de Pal 

    ICR26. Camí de la Bassa de Tarnes per Gavarrós 

  3.Camí vell de Bagà ICR1. Camí de Berga a Urús per Coll de Jou 

  4.Camí Real de Saldes ICR88.Camí de Gaurdiola a Gósol  

    ICR76. Camí de Guardiola a Peguera / Camí de Vallcebre a saldes  

  5.Camí de Guardiola de Berga a Peguera ICR76. Camí de Guardiola a Peguera / Camí de Vallcebre a saldes  

  
6.Camí dels Empedrats al Coll de Pandis- Camí de Bagà a la 
Cerdanya ICR10. Camí de Coll de Pendís 

  7.Camí Real de Bagà a Coll de Jou ICR1. Camí de Berga a Urús per Coll de  Jou  

  8.Camí de Bagà por el Palle al Coll de Pal ICR29. Camí de Bagà a la Cerdanya per Coll de Pal 

    ICR26.Camí de la Bassa de Tarnes per Gavarrós  

Bagà 1.Camí vell de Bagà ICR1. Camí de Berga a Urús per Coll de Jou 

    ICR40.Camí de Bagà a Gósol 

    ICR29. Camí de Bagà a la Cerdanya per Coll de Pal 

  2.Camí del Palle a Coll de Pal ICR29. Camí de Bagà a la Cerdanya per Coll de Pal 

  3.Camí Real de Bagà a Coll de Jou ICR1. Camí de Berga a Urús per Coll de Jou 

  
4.Camí dels Empedrats al Coll de Pandis -Camí de Bagà a la 
Cerdanya- ICR10. Camí de Coll de Pendís 

  
5. Ramal del camí vell de Bagà al abrevadero del Rio 
Bastareny ICR. 1. Camí de Berga a Urús per Coll de Jou 

  6. Ramal del Camí vell de Bagà al abrevadero de Bagà ICR. 1. Camí de Berga a Urús per Coll de Jou 

La Pobla de Lillet 1. Camí ral de Berga a Castellar de N'Hug ICR63. Camí de la Pobla a Castellar de N'Hug 

  2. Camí del Pla d'Anyella a Sant Jaume de Frontanyà 
ICR8. Camí de Castellar de N'Hug a Prats de Lluçanès per la Riera 
de Merlès 

    ICR12. Camí de Guardiola a la Pobla de Lillet 

  3. Camí de la Pobla de Lillet a Sant Jaume de Frontanyà ICR12. Camí de Guardiola a la Pobla de Lillet 

  4. Camí de Sant Romà de la Clusa a Coll de Pal ICR24. Camí de Cerdanyola a Sant Jaume de Frontanyà 

    ICR25. Camí de la Baells a la Pobla pel Catllaràs 

Castellar de N'Hug 1. Camí ral de Berga a Castellar de N'Hug ICR63. Camí de la Pobla a Castellar de N'Hug 

  2. Camí del Pla d'Anyella a Sant Jaume de Frontanyà ICR.8 Camí de Castellar de N'Hug a Prats per la Riera de Merlès 

  3. Camí de la Pobla de Lillet a Coll de Pal ICR. 68 Camí de la Molina a Coll de Cerqueda 

    ICR.64 Camí de Cerdanya pel Pla de Rus 

 
Dels total de Km de camins inventariats 864,88 Km no es troben classificats en les estadístiques 
de vies pecuàries, dels quals  639,641 Km pertanyen a la categoria de constància de ser camins 
ramaders, i 225,24 Km en són indicis, és a dir, que tenim dubtes de traçat, d’existència o de que 
siguin realment vies pecuàries.  
 

CAMINS RAMADERS Longitud (Km) 

Camins classificats  120,48 

Constància que és camí ramader 639,64 

Indicis que és camí ramader 225,24 
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CAMINS RAMADERS CLASSIFICATS I NO CLASSIFICATS (CONSTÀNCIA O INDICIS)  

 

Camins classificats 

Constància de camí 
ramader 

Indicis de camí 
ramader 
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VOCABULARI 

 
Segons el llibre Del Lluçanés a la Cerdanya, el camí ramader pot rebre diferents denominacions 
segons la zona de la que es tracti. Així mateix, a partir de les entrevistes realitzades i dels 
documents consultats no només la paraula camí ramader pot rebre diferents denominacions, 
sinó que tot el vocabulari entorn la ramaderia transhumant té aquesta riquesa. 
Segons el gran diccionari de la llengua catalana el Camí ramader o carrerada és el Camí seguit de 
manera exclusiva pel bestiar transhumant en el desplaçament pendular i periòdic per tal d'aprofitar les 
pastures naturals. A Castelló s’anomena assegadors o lligallos, a les Terres de l’Ebre carreredes o 
carrelades, a les comarques de Barcelona, Tarragona, Ponent i la Franja Cabaneres. A les 
comarques de Girona i Barcelona i en algunes de Tarragona el topònim més utilitzat és 
carrerada. A les comarques de Lleida cabanera o cabana, a les comarques de l’Ebre Lligallo o lligall, 
i a la Cerdanya oriental Pas ramader. 
La returada o els aturadors segons el llibre d’Ignasi Forcada es un eixamplament del camí ramader 
on el bestiar té una sèrie de drets. En aquest cas té el dret d’estar-se fins a 3 dies parat. A la 
Cerdanya remonta, remuntada o estassada, al Pallars desviada, mosquera o murria, a l’Alta Ribagorça 
i al Baix Ebre atans. A l’Alta ribagorça també l’anomenen mosquera o testador. Cap el Penedès, el 
Garraf i Tarragona parada, i al Montsià  mallada. Al Berguedà i al Ripollès s’anomena Reaturada, 
returada, paratge o restaurada. 
I la returada de recapte, és el temps de parada just perquè els pastors s’avituallin de provisions 
abans de continuar, majoritàriament es dona en les places dels pobles. 
La dormida segons el mateix llibre es estar-se un dia a passar-hi la nit. Són zones on el bestiar pot 
estar més de 24 hores. A la Llitera s’anomena dormida, a l’Urgell acampador, al Baix Ebre i al 
Montsià atanç o mallada, i al Maestrat assegador. 
Aquests 3 drets es poden considerar 3 tipus de returades diferents. 
Segons el costumari Català aquest espais per l’avituallament i el descans dels pastors i els 
ramats s’anomena revoltes. 
Un pas comptador és un topònim que es refereix a una part del camí que per la seva estretor o 
morfologia del terreny facilita la tasca al pastor de comptar el nombre de caps de bestiar del 
ramat, per tal de poder-ne tenir un control.  
Una pleta és el lloc tancat on hom recull el bestiar que pastura al camp o a la muntanya. I apletar 
és tancar el ramat a la pleta. Tot i que en molts casos també trobem corrals on el pastor 
transhumant també té el dret de tancar el seu ramat. 
Les morriades, amorriadors o mosqueres són els indrets on el ramat s’atura a descansar durant 4 o 5 
hores. Segons el gran diccionari de la llengua catalana  
Amorriar fa referència a fer la migdiada, encreuat després amb amorrar-se tenint en compte que 
les ovelles, a l'hora del sol, s'apleguen amb el cap ajupit o amorrat. 
Els abeuradors o els punts d’abeurada són els llocs on els ramats tenen el dret d’aturar-se per poder 
veure aigua. Segons el diccionari de la llengua catalana es tracta d’un lloc disposat per a abeurar-hi 
el bestiar. 

Els Paravents són estructures de pedra semicirculars per protegir-se del vent a muntanya. En 
alguns casos també es pot trobar algunes coves que fan la funció de resguardar del mal temps, 
on el primer pastor que hi arribava, en molts casos, era el que tenia el dret de quedar-s’hi. 

Les Fites són un element clau en la identificació de camins ramaders, ja que serveixen per 
delimitar el camí. En alguns casos aquestes encara es conserven. Els Pilarets són un altre element 
important ja que serveixen per guiar al pastor i el seu ramat. Segons el gran diccionari de la 
llengua catalana es una senyal de pedra més o menys treballat, o bé d'obra, que indica la terminació 
d'una propietat immoble o d'un territori. En els camins ramaders també podem trobar els pedrons, 
muntanyetes de pedres o una pedra posada a terra per a sostenir un altar o una creu, i que per 
tradició els pastors, pel significat que té, quan hi passen li rendeixen homenatge.( per lo de 
possar-s’hi d’esquen i tirar una pedra, vol dir que hi ha mort un pastor) 
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FITXES DELS CAMINS RAMADERS INVENTARIATS 

 
 

 

 



GDNB - Inventari de camins ramaders del Berguedà 

2007 19

ICR1. Camí de Berga a Urús per Coll de Jou 
ICR2. Camí ramader de Berga a Prats 
ICR3. Camí ramader de Berga a Cardona 
ICR4. Camí de Navàs a Montmajor 
ICR5. Camí de Gironella a Montmajor 
ICR6. Camí de l’Espunyola a Puig-Reig 
ICR7. Camí de Montellà a Bellver de Cerdanya 
ICR8. Camí de Castellar de N’Hug a Prats de Lluçanès per la Riera de Merlès 
ICR9. Camí de Querforadat 
ICR10. Camí de Coll de Pendís 
ICR11. Camí de Grèixer a Coll de Pendís 
ICR12. Camí de Guardiola a la Pobla de Lillet 
ICR13. Camí del Pantà de l’Espunyola 
ICR14. Camí dels Collets 
ICR15. Camí del pas dels Gosolans 
ICR16. Camí de la Molina a Alp 
ICR17. Camí del Coll de Pendís a Riu 
ICR18. Camí de la Seu d’Urgell a Puigcerdà 
ICR19. Camí de Tancalaporta 
ICR20. Camí de Sant Julià de Cerdanyola a Sant Jaume de Frontanyà pels Serrats 
ICR21. Camí antic de Coll de Pendís 
ICR22. Camí de Baltarga 
ICR23. Camí de la Baells al Catllaràs 
ICR24. Camí de Sant Julià de Cerdanyola a Sant Jaume de Frontanyà  
ICR25. Camí  de la Baells a la Pobla pel Catllaràs 
ICR26. Camí de la Bassa de Tarnes per Gavarrós 
ICR27. Camí de Toses a Cerdanya 
ICR28. Camí de Castellar de N’Hug a Puigcerdà 
ICR29. Camí de Bagà a la Cerdanya per Coll de Pal 
ICR30. Camí de Sant Miquel de les Canals a Vilada 
ICR31. Camí de  les Heures a la Portella 
ICR32. Camí de Gósol a Solsona 
ICR33. Camí de Sant Cugat del Racó a Viver 
ICR34. Camí de Moripol 
ICR35. Camí de Peguera a l’Estany 
ICR36. Camí de Berga a Castellar del Riu 
ICR37. Camí d’Avià a Campllong 
ICR38. Camí de Gósol a Tuixén 
ICR39. Camí de l’Espunyola a Sant Joan de Montdarn 
ICR40. Camí de Bagà a Gósol 
ICR41. Camí de Gósol a Josa 
ICR42. Camí del Pont d’Orniu a Berga 
ICR43. Camí d’Obiols a l’Espunyola 
ICR44. Camí de Montmajor a Montclar 
ICR45. Camí de Sorba 
ICR46. Camí de l’Espunyola a Capolat 
ICR47. Camí de Camprodon a Prats de Lluçanès 
ICR48. Camí de Sant Cugat del Racó a Viver passant per Serrateix 
ICR49. Camí del Guixaró 
ICR50. Camí de Berga a Casserres 
ICR51. Camí de Tentellatge 
ICR52. Camí de Sorba per Gargallà 
ICR53. Camí de Santa Maria de Preixana 
ICR54. Camí d’Olivella 
ICR55. Camí de la Riera de Navel 
ICR56. Camí de l’Espunyola a Peguera o Camí de Capolat 
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ICR57. Camí de Sant Pau de Pinós a Sagàs 
ICR58. Camí del Ripollès a Osona 
ICR59. Camí de Gironella a Avià per Graugés 
ICR60. Camí de la Riera de Gargallà 
ICR61. Camí de la Serra de Noet 
ICR62. Camí de Castellar de N’Hug al Pla de Rus 
ICR63. Camí de la Pobla a Castellar de N’Hug 
ICR64. Camí de Cerdanya pel Pla de Rus 
ICR65. Camí de Coll Roig a Coll de Pal 
ICR66. Camí del Lluçanès 
ICR67. Camí de la Bassa de Tarnes 
ICR68. Camí de la Molina  al Coll de Cerqueda 
ICR69. Camí de la Font de l’Espunya 
ICR70. Camí de la Bassa de Tarnes (o de Brocà) 
ICR71. Camí de Gósol a Peguera 
ICR72. Camí de la Portella 
ICR73. Camí de Sant Jaume de Frontanyà a Castell de l’Areny 
ICR74. Camí de Gombrén 
ICR75. Camí de Castellar de N’Hug al Coll de la Creueta de pas exclusiu d’ovelles/ Camí de 
Castellar de N’Hug al Coll de la Creueta de pas exclusiu de vaques i eugues 
ICR76. Camí de Guardiola a Peguera / Camí de Vallcebre a saldes 
ICR77. Camí de Vallcebre i el Coll de Fumanya 
ICR78. Camí de Gisclareny 
ICR79. Camí exclusiu de la gent de Brocà 
ICR80. Camí de Castellar de N’Hug a Gombrèn per Montgrony 
ICR81. Camí de les Serres de Biure 
ICR82. Camí de Malanyeu 
ICR83. Camí de Vallcebre al camí de Saldes 
ICR84. Camí del Ripollès al Pla d’Anyella 
ICR85. Camí de Llenes 
ICR86. Camí de Sant Julià de Cerdanyola 
ICR87. Camí dels Cingles de Vallcebre 
ICR88. Camí de Guardiola a Gósol 
ICR89. Camí de la Nou de Berguedà 
ICR90. Camí de la Garganta 
ICR91. Camí dels Pegueresos 
ICR92. Camí de Gisclareny 
ICR93. Camí de Coll Mercadal 
ICR94. Camí de Peguera 
ICR95. Camí de Cal Marçal a la Baga de Sitges 
ICR96. Camí de Montellà a Prat de Cadí 
ICR97. Camí de Manresa 
ICR98. Camí de Vilafresca 
ICR99. Camí de la Tor 
ICR100. Camí de Gironella a Avià 
ICR101. Camí de l’Espunyola a la vall d’Ora 
ICR102. Camí de pedret a la Baells 
ICR103. La Carrerada  de Molers o Camí del Bosc 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR1 

Nom del camí: Camí de Berga a Urús per Coll de Jou 

Origen: Berga  Final: Urús 

Amplada consuetudinària (m.): L’expedient de classificació del camí ramader de Berga a 
Castellar de N’Hug en terme de Guardiola de Berguedà i Bagà, fixa una amplada de 32 metres. 
Alguns dels pastosr entrevistats diuen que aquest camí fa uns 40 metres d’amplada 
aproximadament. 

Descripció del recorregut:  

El camí surt de Berga pel carrer del Roser i passa per la Plaça de la Creu, on a mà esquerre troba 
el camí que va a Peguera i a mà dreta el que va per Ronda Moreta cap al Vall. Segueix cap al 
carrer Major, passant per la Plaça Sant Pere, amb dret de returada i cap a Cal Gepes fins al 
portell de l’Àngel i la Plaça de les Pusquies, on hi ha dret de dormida. Segueix cap a Cal 
Parraquer, on hi arriba el camí que baixa de Peguera i el que baixa de l’Estany. Continua cap a 
l’Hospital Vell i el Cementiri Vell de Berga. Agafa el carretó que puja cap a la Plaça de Santa 
Magdalena i puja al Collet amb el mateix nom.  

Dins de Berga també hi ha un altre ramal que puja pel carrer Barcelona, on hi havia un 
escorxador, i segueix per Ronda Moreta cap a la Farinera i el Vall. A les Fonts del Vall hi havia 
dormida. El camí continua cap a les escoles i el cementiri vell de Berga. Aquí es troba amb el 
camí que s’ha d’agafar si es vol anar cap a Prats, i amb una altre dormida dels ramats. Continua 
pujant cap al Callessot fins a davant de la casa de Cal Pusquies on es troba amb l’altre ramal 
que ve del carrer Major. 

Segueix la carretera que puja cap a Guardiola, passant per sota Cal Nyunya i per un pont que 
actualment es troba enfonsat.  L’enfonsament del pont ha comportat que d’ençà es passi per la 
carretera.  Segueix pel camí ral en direcció a Vilada fins a l’Estany Clar . El camí continua cap a 
la Musolera, travessa la carretera i arriba a la returada de les tres creus, una returada molt gran 
ja que agafa la riera i tot. En aquesta returada encara es conserva una terme del camí ramader. 
El camí s’aploma entre el terme de Merola i la Tossa (tram de 160 metres d’amplada 
aproximadament), i passa per sobre de la carretera vella de la devesa del Gall. Un cop passada 
la carena el camí salta la carretera i passa entre l’era i la casa del Gall. Aquí es troba el camí 
ramader que va cap a Vilada.  

El camí segueix per la carena, on hi ha dret de returada de 3 dies, actualment aquest tram del 
camí està tancat amb una cadena. Segueix carena avall fins a la casa del Planàs i travessa el 
canal, agafant posteriorment el camí que travessa el camí ral i es dirigeix cap a la Guingueta de 
Cercs.  Puja cap a la Guingueta de Cercs seguint el canal, on hi ha returada de 3 dies (la part 
mes important de la returada coincideix amb la trinxera de l’eix de la carretera) i continua cap al 
poble de Cercs, passant per davant de la casa del Fanguer i Ca la Bronia, on hi ha dret de 
borada, i on encara avui hi ha uns còms pel bestiar. Segueix fins a Cal Tuies Nou, on el camí 
trenca cap al carrer major de Cercs, passa per la Plaça Vella de l’Ajuntament i trenca cap al Cap 
de la Costa. En arribar-hi s’aplana pel camp de futbol de Sant Jordi  i passa pels Emprius de les 
Cases del  Solei fins al Coll de Melques, on hi ha un camí que porta a Peguera i un altre una 
mica més amunt que també hi va. Aquí hi ha dret de borada pels Paguereos i returada de 3 dies. 
El camí segueix cap a la Masia central de la Rodonella, amb dret de returada a l’era. Un cop a la 
Rodonella passa per darrere de la casa i baixa a un ròssec per la vora del canal, on hi ha dret de 
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borada dels Pegueresos. 

Travessa per 2 passos i passa per la Casa Nova de Sergantana i la Casa Nova del Canal, on es 
troba el camí de la Garganta, que ve de Fígols. Continua cap a la Casassa, on hi ha dret de 
dormida dels ramats que no cabien a la casa de la Rodonella, i a l’alçada de l’antiga fàbrica de 
ciment, es troba amb el camí que va a la Nou. Continua cap a una capella, actualment 
desapareguda per la mina, i segueix capa a l’església de la Consolació, a sota cal Bartés, i  cap al 
camí de Pedra que sortia cap al Planell del Far. Travessa per la dreta fins a la Balma Negre o 
Cova dels Lladres, i continua cap a la parra del Far, on els ramats tenien dret de dormida a l’era. 
Aquí hi ha el camí que va cap a Malanyeu. Segueix per darrere de la casa del Far, on hi ha dret 
de borada al rec de Malanyeu i de dormida darrere la casa. Continua per la carretera nova i per 
sobre la Casilla de la Bruta, ja desapareguda, fins al camp de Misé i la Canal de l’Ós. Passa pel 
mig de la central i continua cap al pont romànic (entre Cal Guardiola i la carretera). Segueix en 
direcció al Collet, on es creua amb el camí que va a Saldes i continua cap a les Cases Noves del 
Collet, on es troba amb el camí que va cap a Sant Julià de Cerdanyola. Continua per la carretera 
i una mica més amunt de les Cases del Collet es troba amb el camí de Llenes, que va cap a 
Gisclareny. Continua pels fangasos i entra al poble de Guardiola. Surt al costat del pont de la 
presa del canal i segueix cap a Guardiola passant per darrere les cases de cal Baraut, on hi ha 
dret de returada al cap de la carena al costat de la fàbrica. El camí continua cap a Cal Brau.  

A dins de Guardiola hi ha un corriol que es troba entrant al poble a mà esquerre, i que passa per 
darrere d’unes cases i es torna a trobar al carrer principal quan comença el camí de Sant Llorenç 
prop Bagà. Al Molí del Cassó també en surt un que travessa l’actual carretera i que passa per 
una carrera entre els camps per sobre del Molí del Cassó fins que troba el pont vell de 
Guardiola.  

El camí del que parlem continua passant pel mig de Guardiola. Passa per davant de l’església, i 
una mica abans del pont que travessa el Llobregat, es troba amb el camí que ve de la Pobla, aquí 
hi ha dret de borada, actualment impracticable degut a la construcció d’un mur de ciment.  
Continua per l’esquerre del pont cap a Cal Guardiola i segueix pel camí de Sant Llorenç i 
travessa la carretera que porta a Bagà. Degut a la urbanització de la zona els ramats estan 
obligats a seguir per la carretera en direcció Bagà. 

Trobem un altre corriol dins de Guardiola, en aquest cas surt de la returada dels Guixos de Cal 
Blau, i marxa en direcció a Terradelles. Passa pel peu de la carretera i entra a Terradelles per un 
torrent amb un petit pont, passa per darrere de les cases fins que torna a trobar el camí que va a 
Bagà.  

Continuant cap a Bagà es creua amb el camí dels Gisclarenyesos. Passa per Cal Frare, on hi ha el 
corriol que baixa de Ribollet, i segueix passant pel pont romànic. Entra als camps de Cal Xeixa i 
continua per una carretera que ja no existeix per la construcció de la urbanització de 
Terradelles. Agafa un camí principal que ve de la Pobla i el Lluçanès, i continua passant per 
dues cases on hi va haver un plet. Passa pel mig de Cal Xeixa i segueix cap al Molí del Cassó i la 
casa Vella, on hi ha un dret de borada molt important al riu Bastareny. Una mica abans del 
Serrat de les Forques es pot trobar un corriol que va cap al molí del Cassó. Segueix a Bagà pel 
Torrent del Mig, on es creua amb el camí que va cap a Brocà, d’ús exclusiu de la gent de Brocà.  
Entra a Bagà pel Torrent de Paller i la Creu del Termenal. A mà esquerre hi ha un dret de 
borada al Llobregat passant per Cal Granés, Cal Viudu i Cal Caseta i el pont de la fàbrica.  Un 
cop a Bagà passa per la Plaça de les porxades, amb dret de dormida. Aproximadament aquí es 
pot trobar el camí que va a Paller. Actualment aquest camí en terme de Bagà ha canviat des de 
1936. Actualment passa pel carrer Raval, i trenca cap a Cal Romà. Segueix en direcció als Civíls, 
el Molí i a l’esquerre agafa pel carrer de les Eres. Torna a baixar a la plaça de Bagà i s’ajunta 
amb el camí d’anar a Paller. Segueix per Ca la Munda, on algun dels pastors entrevistats ens 
comenta que hi tancava les ovelles. A l’alçada de Cal Frare, hi ha un corriol d’uns 400 metres de 
llargada que baixa de Ribollet i que va cap a Cal Raler. Abans de Cal Roma a mà dreta hi ha un 
altre corriol que puja pel carrer Raval de Bagà.  Davant de l’era de Cal Colomet  hi havia 
returada, actualment ja no existeix. Des de l’Ajuntament el camí segueix pel carrer Sobirà i cap a 
Cal Peu Curt fins a la Plaça Sant Roc, on hi havia dormida dels ramats i on es creua el camí que 



GDNB - Inventari de camins ramaders del Berguedà 

2007 23

va cap a Gisclareny. El camí segueix cap a la Creu de l’Om, Rigoréixer, Cal Tinent i continua 
fins a Gréixer. Aproximadament va resseguint el Riu Gréixer, i passa per Roca Tallada i l’Hostal 
Cremat. Continua en direcció a l’Hospitalet i el Clapé. S’enfila a Coll de Jou, entre el Berguedà i 
la Cerdanya, i  comença el descens pel cantí Cerdà passant per Font Llebrera, i resseguint 
aproximadament el torrent amb el mateix nom. Segueix direcció a Alp, Urús o Das, passant per 
la Roca d’Urús, o si es vol es pot anar cap a Ger. 

Informant(s): Jaume Ribot “El Torre d’Estoll”/ 
Llorenç Pla “Pere Xic”/ Joan Marginet/ Ramon 
Orriols Puigcases/ Ernest Sitges 

Enquestador(a):  Alba Escriche Rius/ Xavier 
Campillo Besses 

Fonts documentals:  

- El traçat d’aquest camí apareix en alguns dels seus trams en el 1:50.000 vell de la Pobla 
de Lillet (1951) 

- L’expedient de classificació de Guardiola de Berguedà descriu com aquest camí entra 
en terme de Guardiola. Apareix en la descripció del “Camino Real de Berga a Castellar de 
N’Hug”, procedent de Berga i fins al nucli urbà de Guardiola, ja que llavors trenca cap a 
la Pobla i Castellar de N’hug, i seguidament surt del terme de Guardiola.  

- També apareix parcialment descrit en l’expedient de classificació del “Camí vell de Bagà” 
en terme de Guardiola de Berguedà, i en el “Camí Real de Bagà a Coll de Jou”.  

- En l’expedient de classificació dels camins del terme municipal de Bagà també parlen 
d’aquest camí, i el descriuen en el “Camí vell de Bagà”, i en el “Camí ral de Coll de Jou” en 
els trams que transcorren per aquest terme.  

Notes:  

Aquest camí el feien servir per anar cap a Sant Pere de Ribes i Vilafranca del Penedès, i també 
l’utilitzaven pels pastors de la Cerdanya per anar cap a Lleida. 

L’Ernest Sitges, un dels entrevistats, diu que té una fotografia de 1920 de la dormida de les 
Ovelles a la Font del Vall de Berga. 

A la Rodonella hi ha dret de returada a l’era, i com que hi passaven molts ramats hi havia nits 
que hi havien dormit més de 5000 ovelles.  Les apletaven als camps perquè no cabien a la 
returada. 

Els de la Casassa tenien el deure de donar sopes als gossos pels fems, però si els pastors volien 
alguna cosa se l’havien de pagar.  

Fins a 1936 es podia pujar els ramats per Gréixer però des de llavors es va prohibir el pas, i els 
feien voltar per les Eres.  

A la Tossa hi va haver un plet perquè un ramat es va menjar una feixa de blat i va guanyar el 
camí ramader. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR2 

Nom del camí: Camí ramader de Berga a Prats 

Origen: Berga Final: Prats de Lluçanès 

Amplada consuetudinària (m.): 40 metres (30 passes) 

Descripció del recorregut:  

Des del cementiri vell de Berga baixava un ramal de camí ramader cap al Vall i segueix pel 
carrer Lluís Millet direcció a les Dominiques. Va cap a la Serra de Casa N’Pons, on es troba amb 
el camí que ve del Pont de Pedret. Continua pel pont dels Civils, i es dirigeix cap al Camp de tir. 
Va seguint per l’obaga en direcció a Mas d’en Bosc, Cal Garrós i  Vilafallet, on dormien les 
ovelles. Segueix cap a Cal Rosal passant per la Bruguera, amb dret de returada. Entra a Cal 
Rosal per sobre de la fàbrica de Carburs, i segueix per un carreró que hi ha entre la fàbrica i 
unes cases. Travessa la carretera i abans d’arribar al pont trenca cap a l’esquerre. S’enfila cap als 
estudis vells i passa per la llosanca que hi ha deixant el riu Llobregat a la dreta passat el pont 
d’Orniu. Aquí hi ha un encreuament amb un camí que es dirigeix cap a Obiols. El camí ramader 
travessa pel pont i deixa el riu Llobregat a mà esquerre, i surt al final dels horts de Cal Rosal. 
Torna a agafar la carretera i passa per la gasolinera de Cal Rosal, i sense deixar la carretera 
continua en direcció a Olvan. El camí continua cap al Pla de Fullà, terme de Gironella. Segueix 
pel trencant de l’altre cantó de la Portella fins que troba un paller, actualment una casa, on hi ha 
dret de returada. Agafa la carretera que va cap a les graveres  deixant el poble de Gironella a mà 
esquerre fins a arribar a Roca Rodona, on hi ha dret de dormida. El camí marxa per una carrera 
que passa pel peu de les fàbriques d’Olvan i segueix per Cal Casé. Passa un pont per sota de Cal 
Cisteller i salta a l’altre costat de riu. Passa per sota la carretera fins després del Pont de Sant 
Miquel i el trencant que entra al poble d’Olvan. Passat Olvan hi ha dormida en una casa 
anomenada el Ballaró. Actualment en aquest tram hi ha trossos de camí desapareguts perquè 
els han llaurat. Continua cap a Pollans, passant per sobre de la Font del Rull, i sota el forn de 
Boladeres i pel Pla dels Gitanos. Segueix per la roca Collservera passant per darrere d’uns 
camps, i creua el Pontarró. A Collservera es pot trobar un altre camí que va cap a les Serres de 
Biure. Segueix per la carena passant per les roques de Xiulans i per darrere de Cal Teixidó fins 
que troba un altre pont i arriba al Carrer de Bonaire, prop de Sagàs, on hi ha dret de dormida. 
Passa cap a l’Hostal del Rocs, on hi ha una roca plana que servia de lloc de dormida dels 
ramats. Continua per la Roqueta i la Pinya, entre la casa i el cobert, fins que travessant els 
camps arriba a Vilalta, on feien dormida i returada a l’era. El camí segueix cap al Molí de 
Vilalta, i creua la Riera de Merlès i s’enfila per una serra i surt ja en terme de Prats de Lluçanès. 
Un cop a Prats el camí creua el poble i es dirigeix a la Capella de Lourdes de Prats, salta una 
baixada i  passaven pel poblet de Santa Creu i cap a Olost, on dormien i tancaven les ovelles. El 
camí segueix cap a  Sant Bartomeu del Grau, cap a la Plana de Vic, Folgueroles, Guilleries, 
Arbúcies i Sant Celoni. 

Informant(s): Josep Pagerols Costa/ Ramon 
Orriols Puigcases/ Agustí Guitart Solé/ Joan 
Simon Casafont/ Josep Salvans “El Cuca”/ 
Ernest Sitges 

Enquestador(a): Noèlia Arco Casals/ Xavier 
Campillo Besses/ Roger Gavaldà Palacin i 
Karina Behar Murillas/ Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Bastants trams del traçat del camí de Berga a Prats apareixen en l’1:50000 vell de Berga. 
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(1951) 

Notes:  

“A Prats hi havia un veterinari que els feia control del bestiar i els cobrava 40 peles. Amb això podien 
sopar i dormir en una fonda, així que es van acostumar a fer el control un cop arribaven a Olost. Aquí hi 
havia un veterinari que els hi feia el control de forma gratuïta, ja que deia que els pastors ja patien prou i 
que ja pagaria un altre que no patis tant.”  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR3 

Nom del camí: Camí ramader de Berga a Cardona 

Origen: Berga Final: Cardona 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de Berga el camí va seguint la carretera en direcció Avià, passa per Avià i  pels Porxos, on 
es pot trobar un altre camí ramader. Continua pel Pla de la Llosa, i segueix fins a l’Hostal del 
Gran Nom, prop del Molí de la Riereta. Segueix cap al Pradell, Sant Climent i els Quatre Vents i 
arriba a l’Espunyola, passant per Cal Piu i Cal Pouet. Una mica més endavant hi ha un grup de 
cases, abans d’arribar a Codonyet, on hi ha dret de dormida, i on les mateixes cases feien 
d’espai tancat per guardar-hi els ramats a la nit. El camí continua cap a Codonyet, de la 
Casanova de Reixats fins a l’Ardit, i per la Paret del Forn. Segueix cap a La Tor i cap a Cal 
Pasquina (8 o 9 metres d’amplada en aquest tram). Continua cap a la Mare de Déu del Bosc i 
travessa la carretera i la torna a travessar, (aproximadament en aquest tram fa uns 8 metres 
d’amplada) i es dirigeix cap al Clot de la Baga, on el camí passa per entremig de 2 camps 
senyalitzat amb unes pedres i amb una amplada d’uns 30 metres. El camí continua cap a la 
Ferreria (en aquest tram el camí fa uns 30 metres d’amplada), a l’alçada de Montmajor, on 
s’ajuntaven els ramats de la Ferreria i Muntanyà, ambdós amb dret de returada i de dormida. 
En aquests tram el camí era molt ample, actualment queda dividit per la carretera. Segueix cap a 
Cal Titllot, passant per davant de la casa,  i segueix cap a Cal Bisbe, seguint la baga del Titllot  i 
passant per la banda de la Riera més propera a Montmajor. Prop de Cal Bisbe el camí travessa la 
Riera i  la carretera fins al peu de l’església de Sant Salvador.  Seguia el traçat actual de la 
carretera fins a la Creu de l’Alzina i s’enfila per la costa fins a Cal Tufa, actualment casa en 
runes. En aquest tram el camí es convertia en una mica més estret per les característiques del 
terreny.  Continua el camí fins al trencant de Cortielles, on hi ha el ramal que porta a Sorba. El 
camí continua en direcció a Cardona aproximadament per traçat de l’actual carretera, passant 
per la Baladrosa i per Comaferrús. Segueix cap a Cal Comes i cap a l’Hostal vell per l’actual 
carretera, i finalment arriba ala Mare de Déu del Remei i a Cardona. 

Informant(s): Ramon Solà “Ros d’Obiols”/ 
Josep M. Mosoll Miró/ Josep Bover Guitart 

Enquestador(a): Mª del Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

- Alguns trams el camí de Berga a Cardona apareixen en l’1:50000 vell de San Lorenzo de 
Morúnys (1954). A més a més en el terme municipal de l’Espunyola surt amb categoria 
de camí ramader. 

- En alguns trams el camí de Berga a Cardona apareix en el 1:50000 vell de Berga (1951), i 
en el de Cardona (1951) 

Notes:  

A la casa de Codonyet el camí ramader passava pel mig del camp, i fa uns anys els propietaris 
van traslladar el camí al costat de la carretera, fent que el camí anés paral·lel a aquesta, per així 
poder llaurar l’original. 

A la Ferreria hi ha una balla al mig del camí ramader, i tot i la pressió rebuda mai no s’ha pogut 
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aconseguir que la treguin. Era un punt important del camí ja que en aquesta casa es podien 
arribar a trobar un munt de ramats. Hi arribaven les ovelles que venien de Solsona, de Cardona,  
i els que venien de Montclar i Montmajor. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR4 

Nom del camí: Camí de Navàs a Montmajor 

Origen: Navàs Final: Montmajor 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Aquest camí ve del cantó de Balsareny i surt a sobre de Navàs. Es dirigeix des de Navàs cap a 
Vilafresca i passa per sobre el Grapal. S’enfila per Sant Genís i passa per Cal Divins. Continua 
pel Rocam i pel Bosc de Coromines. Segueix per Trulls, i va carenejant pel Serrat de la Tropa. 
Continua passant per Sitges i entra al poble de Viver. Continua per Santfeliu i per Fou i els 
Plans, i passa per la costa de Vilanova seguint aproximadament la carretera fins a arribar a Cor-
de-roure, i a Sant Joan de Montdarn. Segueix cap a Buida-sacs i cap a Querol, i continua cap a 
Vila-seca, la Llena, Vila-riquer i entra al poble de Montmajor. Un cop a Montmajor el camí 
travessa el nucli urbà, i  va a trobar-se amb el camí que va de Berga a Cardona. Es tenen dues 
opcions; una per Cal Titllot, on se surt una mica mes avall de la Ferreria (més proper a 
Cardona), i l’altre per Muntanyà, una mica més amunt de la Ferreria (més proper a Berga). 

Informant(s): Jordi Coromines/ Lluís Colilles 
Vilà 

Enquestador(a): Noèlia Arco Casals 

Fonts documentals:  

- A partir del Serrat de la Tropa aquest camí apareix en el 1:50000 vell de Puig-Reig 
(1951). 

- En alguns trams el camí apareix en el 1:50000 vell de Cardona (1951), i en el de San 
Lorenzo de Morúnys (1954). 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR5 

Nom del camí: Camí de Gironella a Montmajor 

Origen: Gironella Final: Entre Montmajor i Viver 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

De Gironella el camí surt en direcció a Cal Puntes i trenca a mà esquerre cap a Menudells. 
Segueix cap a Barbats i la roca del Molí de Bernades, i s’enfila pel serrat de sota de la Fàbrega i  
va cap a Santa Maria. Tira avall i entra a Casserres passant per la Mare de Déu de l’Antiguitat i 
pel carrer de la Creu. Surt del poble de  Casserres en direcció Cal Clota, Cal Quel, i el Bellús de 
la roca, on es creua amb el camí ramader que ve de l’Espunyola i que va cap a Puig-Reig. 
Continua per Cal Florit i Cal Mestre fins que arriba a Cor-de-roure, on es pot seguir cap a 
Montmajor o tirar cap a Viver. 

Informant(s): Josep Calveras/ Ramon Mas 
Puig/ Josep Pagerols Costa/Lluís Pellicer 
Serra/ Lluís Colilles Vilà 

Enquestador(a): Noèlia Arco Casals 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en l’1:50000 vell de Berga  com a “Camino a Viver”(1951). 

- També apareix en l’1:50000 vell de Cardona com a “Camino de Cardona a 
Casserras”(1951). 

- Apareix en l’1:50000 vell de Puig-Reig (1951). 

Notes:  

A la roca de Cal Quel hi havia un tancat per les ovelles. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR6 

Nom del camí: Camí de l’Espunyola a Puig-Reig 

Origen: L’Espunyola Final: Puig-Reig 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

El camí surt de l’Espunyola i passa per la costa de la Mina i passa a prop de Cal Pius. Una mica 
abans de Cal Marsalet trenca a mà dreta, i segueix en direcció a l’hostal de Cal Barjola passant 
per davant de Cal Matosa, i va cap a Fontirons passant pel Serrat de Comatosa. Continua cap al 
Corral de Canudes i per Canudes, passa per Ca n’ Eloi, Cal Ros i Cal Millàs. Continua cap a la 
Font dels Pagesos, on a 10 o 15 metres de la font hi ha dret de returada. Aquí el camí segueix 
cap a Cal Ventura i puja per la carena dels Colls,  i es dirigeix cap a Madrona. Passa pel Serrat 
amb el mateix nom i es dirigeix cap a Cal Trasserra. Passa pel Turó de la Senyera i travessa el 
Serrat de l’Oca, sortint seguidament a sobre del poble de Puig-reig.  

Informant(s): Josep Calveras/ Ramon Mas 
Puig/ Josep Pagerols Costa/ Josep Bover 
Guitart/ Josep Subirana Casafont 

Enquestador(a): Noèlia Arco Casals/ Mª del 
Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de Berga  com a “Camino a Puig-reig”(1951). 

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de San Lorenzo de Morúnys. 

Notes:  

Al Corral de Canudes hi tancaven les ovelles. 

Hi hauria alguna altre variant d’entrada al poble de Puig-reig que enllaça directament amb Cal 
Marçal, però la falta d’informació no permet digitalitzar-ne el traçat.. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR7 

Nom del camí: Camí de Montellà a Bellver de Cerdanya 

Origen: Montellà Final: Bellver de Cerdanya 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Aquest camí surt del Camí ramader que comunica l’Alt Urgell amb Puigcerdà a l’alçada de 
Montellà i es torna a ajuntar a aquest camí a l’alçada de Bellver. Surt del camí a l’alçada de 
Montellà, passa per Sant Genís i per Can Soldat. Continua travessant el Riu Ridolaina i seguint 
aproximadament el traçat de l’actual carretera. Passa per Cal Piltre, Can Quelt i Cal Manxot, on 
es torna a agafar amb el camí que ve de la Seu. Segueix per la carretera i passa per Santa 
Eugènia de Nerellà, on continua per la carretera travessant el Torrent de Carcades i després el 
Torrent de Pi, fins que finalment entra a Bellver de Cerdanya.   

Informant(s): Pepet Ribera Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de Bellver (1951). 

- Apareix en “Estadística de las vías pecuarias de la provincia de Lérida” (1916) (veure annex 2). 

 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR8 

Nom del camí: Camí de Castellar de N’Hug a Prats de Lluçanès per la 
Riera de Merlès 

Origen: Castellar de N’Hug Final: Prats de Lluçanès 

Amplada consuetudinària (m.): En terme de la Pobla de Lillet aquest camí té una amplada de 
20 metres, tal i com fixa l’expedient de classificació de vies pecuàries. Tot i que també parla 
d’alguns trams més estrets, concretament de 3,5 metres d’amplada. 

Descripció del recorregut:  

El camí surt de Castellar de N’Hug, i travessa el riu per sota de la guixera, i segueix cap al barri 
de Cal Ros. Abans de l’Ermita de Castellà hi ha un turó on hi ha dret de returada. El camí 
segueix en direcció a la serra de Puinés, i segueix cap al conreu de Moreu, i cap a la font. 
Continua cap a Galomeres pel camí dels morts, aquí es pot trobar una petita carrera d’us 
exclusiu de les cases del solei de la Pobla i Meranges. Travessa les feixes comunals de Castellà, i 
segueix cap a la Font antiga. Continua per un camí que venia del Mal Pas, de pas d’us exclusiu 
d’ovelles, ja que les vaques i altres animals de ferradura no hi passaven, tot i que tenien un pas 
alternatiu. Aquests passaven per Cal Escolà entre el conreu i l’horta. A l’horta de Ca l’Escolà 
surt un altre camí que va cap a Prats. Continua per les Rovires i segueix en direcció Cal 
Bescaire, on hi ha un pas comptador deixant a la dreta el Serrat dels Murris. Segueix carena 
amunt fins al Planell Sec, on hi ha returada de 3 dies. Continua travessant la carretera que va a 
Ripoll, i passa per davant la casa del Clotet, on hi ha dret de dormida de les ovelles, 
concretament entre el camí ramader i la carretera que va a la guixera. Passa pel capdavall del 
Clotet, i es dirigeix cap a Montbardó. Segueix pels camps de Cal Guixé, i passa per la dreta del 
Molí de la Teuleria de Montbardó. Va cap a la Font de la Roca , entre els camps de Cal Boix i el 
torrent fins a la Plana de l’Arbre, on hi ha dret de returada de 3 dies a la Font del Bisbe. 
Continua mes o menys per la carretera  en direcció a Santa Eugènia de les Solls  i el Molí, casa 
en la que deixaven tancar les ovelles a canvi de la seva llet.  Segueix en direcció a la Collada de 
Sant Eugènia passant per la Batallola, casa amb dret de returada.  El camí continua seguint 
aproximadament la carretera que va a Sant Jaume de Frontanyà. Al final del terme de Santa 
Eugènia es creua amb el camí que va cap a la Clusa. Segueix cap a Cal Cintet, on hi ha dret de 
returada, i on a mà dreta podem trobar el camí que porta al poble de Sant Jaume de Frontanyà.  
Si es continua pel camí en dirigim  cap a Cal Cintet, on hi ha una era anomenada el Collet de 
Sant Jaume, on es poden fer dormir les ovelles, tot i que va desaparèixer per la construcció de la 
carretera. El camí continua per la carena, tota amb dret de returada. El camí baixa cap al Molí i 
segueix cap a Moreta (Ripollès), continua cap al Saiol, travessa la carretera de les Lloses i 
continua vorejant el riu. Quan el riu va ple hi ha dret de pas per l’Hostalet. Continua pel 
Llamosell i travessa el riu, on hi ha dret de returada de 3 dies. Actualment aquest tram es troba 
tancat amb fils. Continua riera avall cap a Danyans, on es creua amb el camí que de d’Alpens i 
Vic.  Segueix en direcció al Cobert de Puigcecós direcció Pont de Roma, la Boatella i per la Riera 
de Merlès.  Continua cap a la Casanova de la Riera, deixa Cal Quimet a mà dreta, i es creua amb 
el camí que va cap a la Portella a l’alçada de la casa de la Molina. Continua fins al Molí de 
Vilardell i passa per sobre el Molí de les Heures. Passa per la casa de les Heures, on es creua 
amb el camí que va a Sant Maurici de la Quar i el camí de Pedra dreta que ve de Prats. Segueix 
per la Móra, a sobre Monclús, i segueix per la carretera fins al Molí de Vilalta, i la casa, on hi ha 
dret de returada. A mà dreta hi ha el camí que va de Berga a Prats i a l’esquerre el camí que ve 
de Borralleres i que passa pel mig de les granges. Té un ellaç amb el camí de Camprodon a 
Prats. 
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Informant(s): Josep Salvans “El Cuca”/ Ernest 
Sitges 

Enquestador(a): Noèlia Arco Casals/ Alba 
Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de la Pobla de Lillet (1951) 

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de Berga (1951) 

- En el transcurs d’aquest camí pel terme de La Pobla trobem la descripció en l’expedient 
de classificació de Vies Pecuàries per aquest terme. 

- En el Camí del Pla d’Anyella a Sant Jaume de Frontanyà, la part de la descripció 
d’aquest camí que transcorre per terme de Castellar de N’Hug, es troba present en 
l’expedient de classificació de vies pecuàries per aquest terme, des de que entra a 
castellar de N’Hug procedent del terme de la Pobla fins al poble, on agafa el camí de 
pas exclusiu d’ovelles fins al Coll de la Crueta. 

- (...) Es un tros del gran camí ramader que unia una de les zones litorals amb la muntanya 
(...).Ignasi Forcada en parla en el llibre Del Lluçanès a la Cerdanya resseguint camins 
ramaders  com a Camí de Sant Jaume de Frontanyà i Castellar de N’Hug per Coll del 
Puig. Pàg. 70-77. 

Notes:  

En el tram del camí que passa pel capdavall del Clotet, el camí està voltat de fil  per banda i té 
una alçada no reglamentaria, amb la qual cosa les ovelles s’hi enganxen. 

A les escriptures de la casa de Ca l’Escolà apareix el camí ramader. 

El tram de camí que va de Galomeres a Moreus també es camí de Sagraments o de Morts.L’últim que hi 
va passar va ser Ramon Conill Serra, padrí de la Casa de Maranges de Castellar de N’Hug, en morir als 
100 anys d’edat. Ernest Sitges. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR9 

Nom del camí: Camí  de Querforadat 

Origen: Querforadat Final: Coll de Pallers 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

De Querforadat hi ha un camí que enllaça amb el del Prat de Cadí a l’alçada de Coll de Pallers. 
Des de Querforadat el camí passa pel Cortal del Pau Munt, i segueix cap al Cortal de Garreta i 
Coll de Pallers. A mà dreta es va cap a Prat de Cadí, i a mà esquerre el camí segueix cap a 
Estana i Montellà, fins que enllaça amb el camí que ressegueix el Segre procedent de la Seu 
d’Urgell.. 

Informant(s): Pepet Ribera Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix en “Estadística de las vías pecuarias de la provincia de Lérida” (1916) (veure annex 2). 

 

Notes:  

Com diu M.Sorre en “Les Pyrénées Méditerranennes” en el capítol 13 “La vie relations, son influences 
ur la vie locale”;Cette circulation intérieure de la montagne est donc importante. Elle seule explique 
certainers particularités du peuplement don trien dans les conditions naturelles ne rend raison. Au coeur 
de la Sierra del Cadi on trouve d’antiques forteresses, bastides ou forcas, bien à l’écart des axes principaux 
de la circulation. Querforadat en est un bon exemple sur le versant Nord. Son importance vient des 
sentirs de montagne qui s’y réunissent. Pàg. 457. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR10 

Nom del camí: Camí de Coll de Pendís 

Origen: Bellver Final: Bagà 

Amplada consuetudinària (m.): Segons els pastors entrevistats aquest camí fa entre 40 i 60 
metres d’amplada aproximadament, però l’expedient de classificació de vies pecuàries fixa una 
amplada de 20 metres en el tram de camí que transcorre per terme de Guardiola de Berguedà i 
Bagà. Dins del terme fixa una amplada de 2,5 metres. 

Descripció del recorregut:  

Des de Bellver, on arriben diversos camins ramaders, d’Andorra o de Lles entre d’altres, surt un 
camí que es dirigeix cap a la Mare de Déu de Talló, Talló i pel Pla de Talló. Segueix fins al Mas 
Ponç i cap a Corboriu. Continua cap a Can Misserpí, on voreja el Riu Santa Maria fins a Cal 
Gavanet. El camí passa per la Vall de l’Ingla i s’enfila cap al Coll de Pendís, seguint 
aproximadament en aquest tram el traçat del GR, i baixa cap el Refugi de Sant Jordi i cap a la 
Font del Faig, on hi ha dret de returada,  passa per Cal Cerdanyola i segueix pels Empedrats 
fins que arriba a Bagà.  

Informant(s):  Llorenç Pla “Pere Xic”/ Ramon 
Salvans/ Joan Marginet/ Jaume Peritxes “El 
Peritxes” 

Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet com a “Camino de Bagá a 
Cerdaña” (1951) 

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de Gósol com a “Camino de Ingla” (1949) 

- Aquest camí apareix en alguns dels seus trams en el 1:50000 vell de Bellver (1951) 

- Apareix descrit en l’expedient de classificació de vies pecuàries en terme de Guardiola 
com a Camí dels Empedrats al Coll de Pendís,  un camí de Bagà a la Cerdanya, fet que 
il·lustra l’ús que se li donava. 

- X. Campillo i R. Martí (1995), en l’inventari de Camins Pública del Parc Natural del Cadí-
Moixeró, diuen “Probablement el camí de bast i ramader més concorregut de la regió fin a mitjan 
segle. El Coll del Pendís és el pas més baix del cor de la serralada (1.790 m), i l'únic practicable amb 
seguretat durant tots els mesos de l'any. El camí unia Bagà, centre principal de l'Alt Berguedà amb 
Bellver de Cerdanya” 

Notes:  

Camí que feien servir els pastors Cerdans per anar cap a Tarragona i Vilafranca del Penedès.  

Com diu M.Sorre en “Les Pyrénées Méditerranennes” en el capítol 13 “La vie relations, son influences 
ur la vie locale”; le petit bassin de Bellver avait plus relations avec Bagá par les gorges du Pendis qu’avec 
la Seú d’Urgel. Pàg. 456.  I del poble de Bagà; Il fut jadis le centre d’une vie locale active, parce que de 
toutes parts les sentiers de montagne dévalaient vers lui. On trove partout des traces de cette 
circulation”. Pàg. 457. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR11 

Nom del camí: Camí de Grèixer  a Coll de Pendís 

Origen: Grèixer Final: Coll de Pendís 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Aquest camí surt de Gréixer i va a tocar al camí que puja a Coll de Pendís, pel Coll d’Escriu. 
També es pot seguir cap a Gisclareny passant pel Molnell. 

Informant(s): Llorenç Pla “Pere Xic” Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix al 1:50000 vell de La Pobla de Lillet i surt com a “Camino de Escriu” 
(1951) 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR12 

Nom del camí: Camí de Guardiola a la Pobla de Lillet 

Origen: Guardiola de Berguedà Final: La Pobla de Lillet 

Amplada consuetudinària (m.): 20 metres segons l’expedient de classificació de camins 
ramaders en terme de la pobla de Lillet. 

Descripció del recorregut:  

El camí surt de la plaça de l’Església de Guardiola, i trenca abans del pont a mà dreta agafant el 
carrer Indústria fins a dalt de tot, on es troben els Guixos de Cal Blau, una returada molt 
important de Guardiola, i on surt un altre camí que es dirigeix cap a Bagà. S’aplana en direcció 
a la casa de Cal Caballera per sota el conreu i travessa la carretera que puja a la casa, on es creua 
amb el camí que ve de Cerdanyola. Segueix en direcció a la Pobla travessant la Plana de 
Caballeria per la part de sobre, i arriba a Cal Companyó. Creua un camí que porta a la Bassa de 
Tarnes i segueix per sota la carretera, on hi ha dret de borada al Llobregat. Se’n va a passar al 
Forn de la Teuleria de Cal Companyó per sota la carretera, fins que arriba a Vilella, on es creua 
amb un altre camí que també va a la bassa de Tarnes. Segueix per sota de la carretera fins a un 
tram que per culpa de les pluges es va esllavissar i s’ha de passar  per la carretera. A l’alçada 
dels Plans de Vilella deixa la carretera i torna a agafar per sota fins el trencant de Gavarrós. 
Travessa la carretera més endavant i passa pels Forns de Calç, travessa el torrent de Gavarrós 
per un pont romànic, i es dirigeix cap al molí de l’Espel, o on hi ha actualment un càmping, que 
no té permisos encara que ells diuen que si, i que barra el pas del camí ramader. Segueix cap a 
la pallissa de l’Espel i segueix fins a Santa Cecília de Riutort, on hi ha una returada molt 
important dels plans de Santa Cecília i el Cassalot. Aquí es pot trobar a mà dreta el camí que 
puja de la Clusa i a l’esquerre el que baixa de la bassa de Tarnes. El camí continua cap a la Sala, 
també amb dret de returada abans dels primers camps que es troben a mà dreta perquè en la 
returada anterior hi havia vegades que no hi cabien tots els ramats. Continua per la carretera de 
la Pobla fins al trencant de Cal Fumanya, on el camí careneja fins al Planell de l’Argelaga, 
continua cap a la casa del Plantiu i cap a Roca Subirana. Passa pels camps de Cal Roger i trenca 
a mà esquerre passant per darrere de la casa de Cal Pau Solana. Segueix pel camí ral que porta a 
Berga en direcció a la Fonda Cerdanya passant-hi just per davant. Segueix per la Font del 
Ferran, on hi ha dret de borada, i per l’Aieist. Entra a la Pobla per Cal Fumanya i continua pel 
carrer Berga, la plaça Sant Isidre, on es creua amb el camí que va cap a Castellar, i segueix pel 
carrer Unió fins que arriba a la plaça del Molí. Llavors travessa la carretera pel pont romànic de 
l’Ajuntament, on actualment no es pot passar, i arriba al darrere de l’Ajuntament, on hi ha dret 
de borada del Llobregat.  

Des de la Pobla s’enfila cap a Cal Coromines i la Capella de Sant Antoni, deixant-la a mà 
esquerre. Aquí el camí agafa condició de carrera, és a dir, s’estreny fins a uns 6 metres. Travessa 
els camps de la Pobla,  i segueix per la Font del Pla  en direcció al Monestir. Travessa la Torre 
Junyent, amb dret de borada, i continua fins al Collet dels Pallissers al Pla de la Murria, on hi ha 
dret de murriada, és a dir, repòs al migdia. Continua passant pel mig dels camps del Monestir, i 
travessa la carretera que porta a Sant Jaume de Frontanyà. Aquí es creua amb un camí ramader 
que té aquesta condició de forma ocasional, ja que només es passa per aquí quan no es pot 
travessar el riu Aríja. I s’enganxa amb el camí d’anar a Prats per arribar a Sant Jaume de 
Frontanyà, i passa pels camps del Monestir fins a sota la casa d’Úncies i enllaça amb el camí 
original. El camí original continua saltant el riu Aríja i el voreja fins a l’alçada de l’Hostal de 
l’Argelaga, on hi ha dret de returada, i continua fins al Molí de Montverdor, on es creua amb el 
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camí que puja de Prats i que va cap a Castellar de N’Hug. Si es segueix recte es surt del 
Berguedà pel camí que porta a Llunet, al Ripollès, Gombnrèn, Campdevànol, Vallfogona, Olost, 
Queralbs o Núria. 

Informant(s): Llorenç Pla “ Pere Xic”/ Ramon 
Orriols Puigcasas/ Ernest Sitges 

Enquestador(a): Alba Escriche i Rius/ Xavier 
Campillo Besses 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet (1951). A més a més en 
terme de Guardiola de Berguedà apareix cartografiat com a camí ramader. A la resta de 
poblacions apareix el seu traçat però no com a camí ramader.   

- Descrit de forma parcial a l’expedient de Classificació de Vies Pecuàries de Guardiola 
de Berguedà com a “Camí Real de Berga a Castellar de N’Hug”, i en el “Camí de Sant Romà 
de la Clusa a Coll de Pal”. 

- Continua la descripció del Camí de Berga a Castellar de N’Hug en l’expedient de 
classificació d’aquest camí en terme de la Pobla de Lillet. En el mateix municipi també 
hi ha la descripció del camí del Pla d’Anyella a Sant Jaume de Frontanyà, on menciona 
creuar-se amb aquest camí prop de la casa de la Teuleria. Entre Castellar de N’Hug i 
l’encreuament en aquesta casa també hi ha una descripció en el Camí de la Pobla de 
Lillet a Sant Jaume de Frontanyà. 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR13 

Nom del camí: Camí del Pantà de l’Espunyola 

Origen: Cal Pouet (L’Espunyola) Final: Coll de Jouet 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

El camí surt de l’Espunyola i agafa en direcció a Cal Pouet. Continua travessant la carretera 
actual i agafa en direcció a Cal Miquelet, però abans d’arribar-hi trenca a mà esquerre i s’enfila 
pels Cingles de Capolat. Travessa el Torrent  del Salt, i continua fins a Comamorera. S’enfila  a 
la Serra de la malla pel Collet, i se’n va cap a Sant Martí. Segueix el Gr fins que es troba amb el 
Serrat de Runers i s’hi enfila. Continua per la carena fins a Coll de Jouet, on es troba amb la 
carretera i l’altre camí que puja de l’Espunyola pels Sants Metges. 

Informant(s): Joan Tintó/ Josep Sanchez/ 
Andreu Galera 

Enquestador(a): Xavier Campillo 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de Sant Llorenç de Morunys (1954).  

 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR14 

Nom del camí: Camí dels Collets 

Origen: Coll de Bacanella  Final: El Blancó 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut: Aquest camí travessa el Cadí per un seguit de Colls en direcció O-E. 
Surt de l’Alt Urgell i aproximadament passa pel Coll de Bacanella, i segueix pel Coll de 
Castellanassos, travessa molts torrentets i arriba a Coll de Josana. Voreja el Tossal del Puig i 
continua fins que es creua amb el camí que va cap a Prat de Cadí des de Montellà. Segueix pel 
Collet de l’Orri i pel Coll de l’Estenedor i travessa el Torrent de l’Avellanosa i enllaça amb el 
camí que puja del Pas dels Gososlans una miqueta més amunt del Refugi de Cèsar August 
Torras.  Des del Refugi segueix en direcció a Prat d’Aguiló i travessa el Barranc de Toselletes. 
Continua pel Pla de les Creus  fins a Prat Rodó, on es troba amb el camí que baixa al Berguedà 
des de Tancalaporta, o que baixa a la Cerdanya en direcció Pi. 

Informant(s): Ramon Salvans Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- Campillo, X; Martí, R. (1995) “Inventari de camins públics del Parc Natural del Cadí-Moixeró” 
Berga. “Al vessant occidental de la serralada una carrerada arribava des del Pla d’Urgell a Fórnols, 
i seguia pel vessant nord fins a Montellà. (LLOBET I VILA, 1951). Pàg. 56. També parlen més 
endavant d’ell, dient:" Camí de pastors i caçadors, aquest camí travessa la ferèstega cara nord del 
Cadí unint els diversos pasturers que es troben al peu de l'espadat. El camí arrenca del Prat dels 
Gosolans al Coll de Bacanella (1.982 m) que uneix amb el Pradell, Coll de Josana (1.165 m), Prats de 
Cadí, l'Estenedor i Prat d'Aguiló. Pàg. 77. És aquest un camí quasi mític. Camí antigament de 
pastors i ramaders té avui un casi exclusivament excursionista o alpinístic.(...) El camí dels collets és 
un itinerari que ressegueix els pasturers de la cara nord del Cadí per damunt dels pobles més 
enlairats. Aquest comunica el Prat dels Gosolans al Coll de Bacanella (1.982 m) amb el Pradell, Coll 
de Josana (1.165 m), Prat de Cadí, Coll de l'Estenedor i Prat d'Aguiló. Té una longitud total 
d'aproximadament 17 km, amb desnivells generalment poc importants.(...)Pàg. 97. 

- Caminant per Catalunya 3. El Cadí el Moixeró i el Pedraforca. (1994). D’Antoni Aragon. 
(Pàg 33-35, 37-39, 41-43) 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR15 

Nom del camí: Camí del pas dels Gosolans 

Origen: Montellà Final: Josa de Cadí 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Aquest camí prové de Lleida hi ha i va cap a Josa. Prop de Montellà surt el camí per la pista 
asfaltada per Esconsa i segueix per l’asfalt passant per Cal Cepat, pel Coll de Guillera, Coll de 
Jou, Coll d’Isona, i pel Coll de l’Home Mort. Segueix fins al Corral de Claret, El Pradell i Jaça de 
Dalt. Arriba per asfalt fins al Refugi de Cèsar A. Torres, i continua cap a Prat d’Aguiló. Passa 
pel Pas dels Gosolans i prop de la Font Tordera per enfilar-se per la Serra Pedregosa i dirigir-se 
cap a Josa.    

Informant(s): Pepet Ribera/ Ramon Salvans Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de Gósol com a “Senda de Bagà camino a Montellà”(1949) des 
del Pas dels Gosolans, i en terme de l’Alt Urgell apareix com a “Camino a la Cerdaña” 

- “Les pistes han respectat aquest camí pràcticament en tot el recorregut, de Gósol a Montellà. Aquest 
camí ascendeix als Cortils i satisfà encara una important funció ramadera. (...) A les funcions 
tradicionals ramaderes cal afegir-hi avui les de gestió del medi natural i turística.(...)”  X. Campillo 
i R. Martí (1995) Inventari de Camins Públics del Parc natural del Cadí Moixeró. Pàg. 80. 

 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR16 

Nom del camí: Camí de la Molina a Alp 

Origen: La Molina Final: Alp 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

El Camí ramader de la Molina a Alp surt de la Molina per sota de l’estació, i segueix per la Vall 
de la Molina, aproximadament segueix el traçat de l’actual carretera N-152, passant pel Porxo 
d’Ovella i la Torrassa, on es troba amb el camí que ve del Turó de la Perdiu.  

Des de la Collada del Pedró el camí va cap a Coll Sisí, i segueix cap a Roc Blanc. Des d’aquí es 
dirigeix cap al Mig del Bac, i passa pel turó de la perdiu, continua cap a la carrtera i la travessa. 
Poc després es troba amb el Camí procdent de la Molina. 

El Camí continua per la Solana de la Torre de Riu i per la Torre de Riu fins que arriba a Alp. 

Informant(s): Joan Giralt “El Sibína”/ Ernest 
Sitges 

Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- No apareix en el 1:50000 vell de Puigcerdà més que en el tram final del camí quan entra 
a Alp (1949) 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR17 

Nom del camí: Camí del Coll de Pendís a Riu 

Origen: Coll de Pendís Final:  Riu 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del camí ramader antic de Coll de Pendís, que passa per Grau de Cireres, surt un altre camí 
a l’alçada de Coll de Trapa que va cap a Riu. Aquest va baixant en direcció al Refugi Forestal 
del Serrat de les Esposes, i agafa part del camí actualment asfaltat, des d’aproximadament Mata 
Negre fins ben a prop del Refugi. Continua per fora d’aquest camí asfaltat i  segueix cap a les 
Canals. Passa per Sencet, i travessa la carretera una mica després del Túnel del Cadí. Continua 
molt poc tros fins un altre camí que tirant a mà esquerre porta al poble de Riu. Aquest camí 
actualment es troba on hi ha un gran nus de carreteres poc després del Túnel del Cadí, que fa 
que no sigui factible recorre aquest tram de camí ramader.  

Informant(s): Joan Marginet Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- Recull de Riu de Cerdanya. “La toponímia del terme i mapa actualitzat. Característiques i 
encís d’aquest poble cerdà. Itineraris excursionistes de  la zona”Pàg. 34-35. (veure annex 1) 

- Apareix en “Estadística de las vías pecuarias de la provincia de Lérida” (1916) (veure annex 2). 

 

Notes:  

Joan Marginet ens explica que el que feien els pastors que pujaven de Coll de Pendís era anar 
cap a Bellver pujant per l’Ingla, però diu que hi ha unes carrerades que van cap a Riu, ho sap 
perquè ell hi havia passat amb el seu germà feia molt de temps. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR18 

Nom del camí: Camí de la Seu d’Urgell a Puigcerdà 

Origen: Sant Martí dels Castells Final: Puigcerdà 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

De la carretera de santa Eugènia passa pel bac de Bellver i creua un pont. El camí segueix per la 
solana. Seguint per aquest camí pots anar en direcció Puigcedrà o cap a la Seu, seguint 
aproximadament el traçat de l’actual carretera. O pots travessar el riu Segre i seguir per la part 
alta del Segre cap a Prullans. 

Des de Sant Martí dels Castells, el camí segueix cap a Santa Eugènia i arriba al poble de Pi. 
Continua cap a Vilella i voreja el Misarpí fins que es troba amb el Torrent de l’Ingla. Des de 
l’Ingla el camí ramader segueix cap a Bor pujant per la collada de Bor i vorejant el terme de Riu. 
Segueix  cap a Urús i es troba amb els camins procedents de la Molina. El camí continua en 
direcció Puigcerdà passant per Alp. 

Informant(s): Jaume Pertixes “El Peritxes”/ 
Joan Marginet 

Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix en algun dels seus trams en el 1:50000 vell de Puigcerdá (1949) com a “Camino 
del Grau de l’Os”i com a“Camino de Riu a Urús” i “Camino de Urús a Das”(1949) 

- Apareix en el 1:50000 vell  de Bellver gairebé en totalitat, excepte en el tram de Vilella a 
Bor (1951) 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR19 

Nom del camí: Camí de Tancalaporta 

Origen: Olià o Pi Final: Gisclareny 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Aquest camí pot sortir d’Olià o de Pi. Des d’Olià segueix fins a Nas i el Pla de Nas, i continua 
cap a Cortariu i el Serrat de la Balma, on es troba amb els camins procedents de Pi.  

Des de Pi es pot anar directament al Serrat de la Balma, o es pot arribar al Serrat donant la volat 
per Nèfol.   

Des del Serrat, un punt d’intersecció de tres camins el camí segueix cap al Serrat de l’Avetosa, 
deixant a mà dreta el Collet de la Canal Roja  i les Roques Blanques i a mà esquerre el Solà dels 
Cortals. Continua passat per la Font del Gònec i el Refugi amb aquest nom, i arriba al Coll de 
Prat Sist i el Prat Rodó, on es troba amb el camí que travessa horitzontalment el Cadí, el Camí 
dels Collets. Després es comença a enfilar al Serrat de la Muga, fins que troba el Coll de 
Tancalaporta i que permet entrar al Berguedà des d’aquest cantó de la Cerdanya.  Baixa  el gran 
desnivell fins aproximadament la Font Cedana, on es troba amb el camí que va de Gisclareny 
cap a Gósol.  

Informant(s):  Enquestador(a):  

Fonts documentals:  

- Anuario estadístico de la Provincia de Lérida  

- Apareix en el 1:5000 vell de Gósol com a “Camino de Gisclareny a Nefols” en tot el seu 
recorregut, excepte en el tram que travessa el Coll de Tancalaporta i la baixada cap al 
Berguedà. (1949) 

- Apareix en el 1:50000 vell de Bellver  (1951) 

- X. Campillo i R. Martí diuen que el Camí de Gisclareny a Nèfol “Antigament camí d'ús 
principalment pecuari, també molt utilitzat per al contraban; actualment es utilitzat, encara que 
molt reduïdament, per l'excursionisme i els ramaders. (...)En el seu trajecte es poden observar restes 
de construccions pastorívoles, cabanes o orris, en l'anomenada Pleta de la Guilla. (...).“ Pàg. 80.  

- Apareix en “Estadística de las vías pecuarias de la provincia de Lérida” (1916) (veure annex 2). 

- Itinerari 35 de Cèsar Agust Torras. (p.308) 

 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR20 

Nom del camí: Camí de Sant Julià de Cerdanyola a Sant Jaume de 
Frontanyà pels Serrats 

Origen: Camí de Sant Julià de Cerdanyola Final: Roc de la Clusa 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del camí de Sant Julià de Cerdanyola després de les costes agafa en direcció el Puig i el 
voreja. Continua enfilant-se cap als Serrats  i a l’alçada de la Taleia agafa pel límit de terme 
entre Sant Julià i Castell. Arriba al Roc de la Clusa on es troba amb els camins procedents de 
Castell, els que van a la Pobla i a Sant Jaume de Frontanyà. 

Informant(s):  Enquestador(a):  

Fonts documentals:  

 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR21 

Nom del camí: Camí antic de Coll de Pendís  

Origen: Bagà Final: Bellver de Cerdanya 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Aquest camí s’ha vist substituït pel Camí que puja per Coll de Pendís i la Vall de l’Ingla, ja que 
no resulta tant feixuc com aquest. Així doncs, el camí original està pràcticament desaparegut.  

Des de Coll de Pendís el camí no segueix cap a la Vall de l’Ingla, sinó que surt  en direcció Grau 
de Cireres i els Cortals. Passa pel Collet de Fontfreda i per la Font, i segueix per la Serra de la 
Cogulera seguint aproximadament el Riu de Santa Maria. Aquí el camí quedava tallat, però els 
ramats aprofitaven i s’arribaven al Segre a veure aigua. Així doncs els ramats anirien en direcció 
al Pla de Talló i el Pla de Santa Maria fins al Segre. 

Informant(s): Jaume Peritxes “El Peritxes” Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de Bellver (1951) 

- Apareix en el 1:50000 vell de Gósol, on aparerix com “Camino de Bagà a Bellver. 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR22 

Nom del camí: Camí de Baltarga 

Origen: Bor Final: Prats de Cerdanya 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

De Bor sortia un camí que passava per Cal Ganivet i que anava cap a Baltarga i després cap a 
Prats. El camí surt de Bor seguint el traçat de la carretera, travessant el Torrent de Bavosa i es 
dirigeix cap a Beders i Baltarga per la carretera. Després continua cap a Prats encara per la 
carretera.  

Informant(s): Jaume Peritxes “El Peritxes”/ 
Pepet de Ca l’Ocell 

Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de Puigcerdá (1949) 

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de Bellver (1951) 

- Apareix en “Estadística de las vías pecuarias de la provincia de Lérida” (1916) (veure annex 2). 

 

Notes:  

Aquest camí serveix per pujar a la Serra. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR23 

Nom del camí: Camí de la Baells al Catllaràs 

Origen: Pont de Miralles (Viaducte de la Baells) Final: Pla de la Clusa (Sant Julià de 
Cerdanyola) 

Amplada consuetudinària (m.): 30 passes a banda i banda aproximadament 

Descripció del recorregut:  

El camí arrencava al Pont de Miralles, actualment desaparegut per la construcció del pantà de la 
Baells, així doncs el camí arrencaria del cap oriental del pont de la Baells. El camí va carenejant 
per l’esquena d’ase que fa de límit de terme entre Vilada i La Nou, passa pel Pla de Clarà i La 
Quadra. Segueix per la Plana del Castell i el Collet al peu del cingle. Continua passant per 
Casadesús, la Collada dels Pasquals, pel peu del cingle i per la Bauma Roja, la casa de Picamill, 
la Collada de Picamill i la Collada Alta de Picamill. El camí segueix pel Coll del Faig i el Coll de 
la Plana. Continua  passant pels emprius de la clusa i pel Cap de la Solaneta i per la termenal 
d’Espades, on podem trobar una fita  i per la termenal del Clot, on podem trobar una altre fita 
de terme. El camí segueix per la carena del Serrat de Fulleracs i cap el Roc de la Clusa, la 
Collada de Sant Miquel i el Pla de la Clusa,  ja en terme de Sant Julià de Cerdanyola,  i la Roca 
de Catllaràs, on es bifurca el camí cap a Sant Jaume de Frontanyà o cap al Coll de la Ceba.   

Informant(s): Gaspar Cardona/ Ramon Orriols 
Puigcasas/ Ernest Sitges 

Enquestador(a): Xavier Campillo Besses/ 
Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

Notes:  

El camí sempre ha passat per la banda de Vilada i Castell de l’Areny, i  a partir del Coll de la 
Plana passa una mica més per sota de la carena pel cantó de Castell. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR24 

Nom del camí: Camí de Sant Julià de Cerdanyola a Sant Jaume de 
Frontanyà 

Origen: Guardiola de Berguedà Final: Sant Jaume de Frontanyà 

Amplada consuetudinària (m.): 30 passes per banda aproximadament segons ens expliquen 
alguns dels pastors entrevistats, tot i que l’expedient de classificació de vies pecuàries parla de 
20 metres d’amplada des de la sortida de la carretera de la Pobla fins al poble de Cerdanyola. 
Dins del poble parla de 3,5 metres d’amplada. 

Descripció del recorregut:  

Davant de la casa de Cal Cavallera, en el camí que va de Guardiola a la Pobla de Lillet, surt un 
camí que va en direcció a Sant Julià de Cerdanyola. El camí surt de Can Cavallera i agafa per la 
carretera fins que troba un pont per creuar el Riu Llobregat a sota la granja del Mur. 
Aproximadament trenca a l’esquerre i voreja la granja per sobre. S’enfila cap a Bosc Ascú, i 
quan arriba a un revolt de la carretera segueix per aquesta en direcció Cerdanyola fins que es 
troba a l’Ermita de les Esposes. Aquí el camí ramader segueix pel camí ral  fins a Sant Julià. 
Passa a tocar el cementiri,  i segueix cap a la Plaça de l’Església fins a la rotonda. Continua per la 
carretera que va a Falgars i aproximadament una mica abans de Cal Sobirana el camí trenca a 
l’esquerre a prop de la Quadra. Segueix en direcció Fontanals, on es troba amb un camí que 
baixa dels Plans del Molí de Riutort, i segueix cap a la Balma de Crist i cap al Coll de la Ceba, on 
es troba amb el camí que ve de la Clusa. Segueix carenejant per la Collada del Pla de l’Orri, i 
passa per Puig Lluent, i per la Serra de  Fajabranca, límit de terme entre la Pobla i Palmerola, i  
continua en direcció a la Creu Malosa i Santa Eugènia fins a sortir al Paiola, fins que es desvia 
per passar per Frontanyà i entrar a Sant Jaume de Frontanyà. Finalment es trobarà amb el camí 
que va de Castellar de N’Hug a Prats de Lluçanès. 

Informant(s): Gaspar Cardona/ Ernest Sitges Enquestador(a): Xavier Campillo Besses 

Fonts documentals:  

- Apareix des de l’inici del camí a Guardiola fins abans de sortir de Sant Julià de 
Cerdanyola a  1:50000 vell de La Pobla de Lillet com a “Camino a la Roca de la Clusa” 
(1951) 

- Segons l’expedient de classificació de vies pecuàries de Guardiola de Berguedà en el 
Camí de Berga a Castellar de N’hug “.....cruza la pista que sube a casa Caballera, en donde se 
deja a la derecha la Vía Pecuaria de Cerdanyola.....” . 

- En el camí de Sant Romà de la Clusa a Coll de Pal que descriu l’expedient de 
classificació de Vies Pecuàries de Guardiola de Berguedà parla de la part d’aquest camí 
en la part que surt de Cal Cavallera i que es dirigeix fins al poble de Cerdanyola (veure 
anexx 13). 

- També apareix mencionat en l’expedient de classificació de Vies Pecuàries del terme de 
La Pobla de Lillet en el camí de Sant Romà de la Clusa a Coll de Pal, en el tram que 
transcorre per la Baga de Fontanals. 

- Ignasi Forcada, Josep Sànchez i Lia Soler, en el llibre Del Lluçanès a la Cerdanya, diuen: 
“Camí cap a l’W que puja fins al Coll de la Creu Malosa, carena de la Serra de Fajabranca i e l 
Puig Lluent, resseguint fins aquí un antic camí ramader.(...)” en la descripció que fan del 
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Camí de Sant Jaume de Frontanyà a Castell de l’Areny per Sant Romà de la Clusa. 
Pàg.126-129 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR25  

Nom del camí: Camí  de la Baells a la Pobla pel Catllaràs 

Origen: El Gall de Cercs Final: Molí de Riutort  

Amplada consuetudinària (m.): 30 passes per banda aproximadament 

Descripció del recorregut:  

Des del Gall de Cercs, a l’alçada del Camí que porta a Peguera, i on s’hi pot trobar una returada 
en un turonet que queda a sobre,s’enfila per la pujada de Miralles, i es dirigeix cap al pont. 
Aquí, en el pont de Miralles es pot trobar a mà dreta el camí procedent de Pedret. Avui dia el 
pont ha quedat cobert pel Pantà de la Baells.  Segueix cap a la Serradora de la Baells, on es pot 
enllaçar amb el camí procedent de Sant Miquel de les Canals. Continua pel Molí del Cavaller i 
travessa la carretera actual. Passa per sota la casa de la Coromina, i agafa en direcció al Castell 
de Roset i la Font del bac. Passa pel cementiri de Vilada i per Comelles. S’enfila per la carena 
des de l’unça de les Eres de Vilada. Va cap al Collet de Sant Joan, i cap als Erms de Vilalta, on 
podem trobar un amorriador. Segueix per Can Perçós i l’Escalell. Continua per la Font Negre i 
cap a la Clusa, passant pel Cortal i arribant al Pla.   

Des del Pla de la Clusa el camí es dirigeix a la Pobla passant pel Roc del Catllaràs, el Coll de la 
Ceba i per la Font de Fontals de la Pobla. Continua pel Collet del Llobató i el Camp de l’Ermità, 
seguint aproximadament el límit de terme entre Sant Julià de Cerdanyola i la Pobla de Lillet. 
Continua en direcció a Falgars pel límit de terme, passant pels Planasos i pel Pla de Sant 
Cristòfol. Seuegueix pel Clot de l’Infern, seguint aproximadament el seu traçat. Travessa el riu i 
surt en direcció al Planell de l’estació de Gavarrós. Finalment es troba amb el camí que va de 
Guardiola a la Pobla a l’alçada del Molí de Riutort, on aproximadament surt el camí que es 
dirigeix cap a la Bassa de Tarnes. 

Informant(s): Gaspar Cardona/ Ernest Sitges Enquestador(a): Xavier Campillo i Besses/ 
Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix part del seu recorregut en el 1:50000 de Berga (1951) 

- En el Camí de Sant Romà de la Clusa a Coll de Pal de l’expedient de classificació dels 
camins ramaders en terme de La Pobla surt descrit aquest camí en el seu pas per aquest 
terme. 

- Del Lluçanés a la Cerdanya resseguint camins ramaders parla de part d’aquest camí, 
concretament de del camí que va de Sant Jaume de Frontanyà a Sant Julià de 
Cerdanyola fins a Castell de l’Areny. Pàg 126-133. Des de Castell a la Pobla també en 
podem trobar la descripció del seu recorregut en aquest llibre, part coincideix amb el 
traçat d’aquest camí ramader i part amb el GR. Pàg. 134-140. 

 

Notes: Aquest camí servia per anar a buscar el camí que venia de Borredà. Era molt utilitzat 
pels ramats de les cases de sobre Vilada (Les Eres, Comelles, Roset).  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR26 

Nom del camí: Camí de la Bassa de Tarnes per Gavarrós 

Origen: L’Estret Final: Coll del Forn 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del Camí de la Bassa de Tarnes a l’alçada de la Serra de Sant Marc surt aquest camí en 
direcció a l’Estret. Segueix el traçat aproximat del Torrent de Gavarrós. Passa per l’Estret, per la 
Caseta, i agafa en direcció Oest cap a Maçaners. Passa per Gavarrós i Cal Cabanes, i continua 
cap a Cal Muntaner. Creua la carretera BV-40 24 aproximadament en el Km.13, i segueix fins 
que es troba el Coll del Forn, on es troba amb el camí de Bagà a la Cerdanya per Coll de Pal. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix descrit en l’expedient de classificació del Camí de Sant Romà de la 
Clusa a Coll de Pal en terme de Guardiola de Berguedà, i el menciona la descripció del 
Camí que va des de Bagà a Paller per Coll de Pal. 

 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR27 

Nom del camí: Camí de Toses a Cerdanya 

Origen: Toses Final: Cerdanya 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Procedent del Ripollès (Camí procedent de Camprodon, la Vall del Bac, Hostal del Bac, Serra de 
Malcasat, Castellfollit Besalú, Figueres Plana de l’Empordà fins a Campmany a 2 o 3 Kilòmetres 
de la Jonquera) entra a la Cerdanya per Toses. Surt del poble seguint aproximadament la via del 
tren, passa pel pas vell, actualment conegut com les tres aigües, ja que hi ha tres rius, puja per 
una Vall fins a la collada de les Colladetes. Segueix cap a la Pedrera, ja en terme Cerdà, i segueix 
la collada dirigint-se cap al Pla del Mig i cap el Pla dels Cirerets, on s’ajunta amb el camí que ve 
de Castellar de N’Hug. Des del Pla dels Cirerets, returada important, es pot seguir cap a 
Puigcerdà passant per la Verge de les Neus, o bé seguir cap a Alp i Urús. Així doncs des del 
Pedró passa per sota del Pla  i segueix cap a Roc Blanc i el Turó de la Perdiu. Continua cap a 
Urús passant per unes muntanyes particulars de Coll de Pal i cap a la Pleta de les Vaques. Es 
dirigeix cap al Bosc de la Masella, el Refugi de la Pleta, la Pardinella i la Valira. Aquí es troba 
amb la carretera actual. Arribats aquest punt es pot seguir cap a Alp i el Pla de Cerdanya, o 
direcció Bellver. 

Informant(s): Jaume Ribot “El Torre d’Estoll”/ 
Joan Giralt “El Sibína”/ Llorenç Pla “Pere 
Xic”/ Ernest Sitges 

Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- Camí que apareix en alguns trams en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet a l’alçada de 
la Pleta de les Vaques (1951) 

 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR28 

Nom del camí: Camí de Castellar de N’Hug a Puigcerdà 

Origen: Castellar de N’Hug Final: Puigcerdà 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de Castellar de N’Hug el camí s’enfila pel Coll de la Creueta i segueix  per sota la carretera 
en direcció al Pla d’Anyella, passant per la Font del Ferri i pel barranc del Pedró, fins que arriba 
a la Collada del Pedró.  Segueix per la Collada de Toses fins a l’alçada del Pla dels Cirerets, on 
hi ha dret de returada, i on encara es conserven les fites que delimiten el camí. Continua cap a la 
paborda, avui desapareguda, i el Sitjar. Passa pel mig del Pla d’Anyella, i  segueix en direcció a 
la Molina passant per l’Hotel Roc Blanc. Surt ja a la Molina en uns edificis recentment construïts 
al vell mig del camí ramader, aproximadament on hi ha la Verge de les Neus. Segueix direcció a 
la Cerdanya pel Tossal Rodó i les Roques Altes, i continua o cap a la Serra de Querixans i cap a 
Queixans, passant pel Collet de Bernadrí, o va pel Serrat de l’Orri i el Serrat de  les Pereres. 
Ambdues maneres de dirigir-se cap a Puigcerdà. 

Informant(s): Jaume Ribot “El Torre d’Estoll”/ 
Joan Giralt “El Sibína”/ Ernest Sitges 

Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- En el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet apareix aquest camí com a “Camino de la Molina a 
Castellar”(1951) 

- En el 1:50000 vell de Puigcerdà apareixen alguns trams d’aquest camí. La toponímia 
d’aquesta zona fa palesa la importància de la ramaderia transhumant.  

- Cèsar August Torras en la guia itinerari de la Cerdanya descriu el camí De Puigcerdà a 
Ribes per l’antic Camí Ral de Ferradura i explica (...) Algún dia era molt freqüentat y’ls 
picarols dels matxos alegraven els paisatges. Avui és freqüentat tan sols per alguns pastors y 
vianants dels pobles enrodats; Vilallobent, Aja, Palau, Dorria y Vallsabollera. En aquest 
descripció part del camí que l’autor ens va descriure correspon  amb el Camí de 
Castellar de N’Hug a Puigcerdà. 

- Segons Vilà i Valentí en “Una encuesta sobre la transhumancia en Cataluña”; Las zonas de 
pastos. (...) Enumeramos los más importantes, a partir del Este: (...); cabeceras del Rigart, 
Llobregat y Riu d’Alp (Pla d’Anyella, Tossa d’Alp);(...). Pàg. 414 

- En l’Inventari de Camins Públics del Parc Natural del Cadí-Moixeró en el Camí del Coll 
de la Creueta apareix com el camí ramader de l’est de la serralada i que uneix la Pobla 
de Lillet i Castellar de N’Hug amb el Pla d’Anyella i la Cerdanya. Pàg. 75.  I “Aquest 
camí conserva l'itinerari original fins al Coll de la Creueta. Des d'aquest punt fins al Pla d'Anyella 
el camí ramader antic ha estat transformat en carretera. (...)La necessitat de fer possible el pas dels 
ramats en les seves transhumàncies de la plana a la muntanya per una vall relativament estreta, al 
menys en algun del seus trams com és ara el congost del Pas de l'Os, sense posar en perill 
l'acomboiament del bestiar, així com la necessitat que el pas dels ramats no deixés els camins plens 
d'excrements ni els malmetessin, obligaren les autoritats públiques des de l’edat mitjana ha fer 
passar els camins ramaders per indrets de vegades diferents als camins rals. D'aquesta manera els 
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pastors i ramats utilitzaren rutes diferents, més llargues però alhora també més segures.” Pàg. 84. 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR29 

Nom del camí: Camí de Bagà a la Cerdanya per Coll de Pal 

Origen: Bagà Final: Alp 

Amplada consuetudinària (m.): L’amplada d’aquest camí en terme de Guardiola de Berguedà 
està fixada en 20 metres segons l’expedient de classificació de vies pecuàries d’aquest terme. 

Descripció del recorregut:  

El camí surt de la Plaça de Bagà i segueix fins a la cantonada de Cal Boira, on s’enfila cap al 
carrer de les Eres. Gira cap a l’esquerre en direcció Cal Mes Xic i agafa el camí en direcció a 
Paller. Continua passant per Prat de Paller i segueix cap a l’Ermita. Va cap al camí de Foranca i 
puja cap a la casa de Paller de Dalt. Passa per davant de la casa i arriba fins a la Collada Grossa 
de Paller. A mà dreta trobem un camí que enllaça amb la bassa de Tarnes pel Coll de Fanell. El 
camí continua des de la Canal Mala fins al Clot del Forn. Passa pel Collet Roig, on també 
trobem un altre camí a mà dreta que va cap a Cal Muntaner, i continua cap a la Font dels 
Pastors, on hi ha dret de returada. El camí s’enfila cap al Refugi de Coll de Pal i passa pel Pla 
dels Canells, sota la Font Gran.  Aquí també trobem un altre camí a mà dreta. Continua en 
direcció Coll de Pal i segueix cap a Molina, i es dirigeix cap a Alp passant per la Masella.  D’Alp 
segueix aproximadament l’actual carretera i va cap a Puigcerdà.  

Informant(s): Jaume Ribot “El Torre d’Estoll”/ 
Joan Giralt “El Sibína”/ Joan Marginet/ Ernest 
Sitges 

Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- En el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet apareix gairebé en la seva totalitat com a 
“Camino del Coll del Pal” (1951) 

- Apareix en el 1:50000 vell de Puigcerdá (1949) 

- Apareix classificat com a via pecuària en l’expedient de classificació de vies pecuàries 
del terme de Guardiola de Berguedà. Descriu els trams que transcorren per dins del 
terme procedent del terme de Bagà i dirigint-se al Coll de Pal i la Cerdanya. Tant des 
del camí de Sant Romà de la Clusa a Coll de Pal com en el camí de Bagà a Paller per 
Coll de Pal. 

- En l’expedient de classificació dels camins ramaders que transcorren per terme 
municipal de Bagà, també trobem que ens parlen d’aquest camí en diferents 
descripcions. Surt mencionat en la descripció del Camí vell de Bagà, i descrit en el camí 
de Paller a Coll de Pal. 

Notes:  

“Abans d’arribar a la Font que hi ha entre Coll de Pal i la Molina  podem trobar un turonet de rocs. Es 
diu que pujaven dos traginers cap a la Cerdanya amb les seves mules, i a l’alçada de Guardiola es van 
discutir. Al matí següent van sortir plegats de Guardiola però cadascun va fer un camí diferent.   Un va 
fer el camí Cerdà que puja per l’Hospitalet i Coll de Jou, mentre que l’altre va agafar el camí de Bagà cap a 
Coll de Pal. Al vespre d’aquell mateix dia s’havien de trobar a Alp, i el que havia passat per Coll de Pal no 
es va presentar. El seu company va pensar que si no hi havia arribat era que li havia passat alguna cosa, i 
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va decidir anar-lo a buscar.  Van pujar cap a Coll de Pal i van trobar el seu company mort. Es veu que se 
li va afluixar la càrrega de la mula, i en treure el garrot per agarrotar la càrrega va quedar glaçat. Les 
mules encara eren vives però l’home ja era mort. Així doncs, la mort d’aquest traginer és el motiu que a la 
Font que hi ha entre Coll de Pal i la Molina hi hagi aquest turonet de rocs” Ernest Sitges. 

Com diu M.Sorre en “Les Pyrénées Méditerranennes” en el capítol 13 “La vie relations, son influences 
ur la vie locale”; Les Cerdans avaient plus vite fait de passer par la Perche pour aller en France, par le col 
d’Alp pour aller à Barcelone. Pàg.471. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR30 

Nom del camí: Camí de Sant Miquel de les Canals a Vilada 

Origen: Corrúbies Final: Vilada 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

De Corrúbies el camí agafa en direcció a la Serra de Picanel, i passa per Sant Miquel de les 
Canals. Travessa la Serra de Picancel i va seguint aproximadament el Torrent de Sant Miquel, i 
surt a Cal Mitger, inexistent avui per la construcció del pantà de la Baells. En aquest punt es 
creuava el camí procedent de Borredà i que portava al Pont de Miralles. Des de Cal Mitger 
travessa una riera i segueix cap al Molí del Cavaller, des d’on s’enfila cap a la Coromina, on 
s’enllaça amb el camí que va cap al Catllaràs, i que segueix per sobre del poble de Vilada, 
vorejant el seu cementiri, i cap a la Clusa. 

Informant(s): Miquel Puig Ambrós/ Ernest 
Sitges 

Enquestador(a): Xavier Campillo Besses/ 
Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 de Berga (1951) 

Notes:  

Camí que utilitzaven els pastors que anaven de Sagàs a Vilada, fins fa poc hi passava un pastor 
de Sagàs (la Coromina, la Masó i cal Bars). 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR31 

Nom del camí: Camí de  les Heures a la Portella 

Origen: Les Heures Final: La Portella 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del Puig dels Eixuts i Sant Climent de la Riba aquest camí entra al Berguedà creuant la 
Riera de Merlès. Es dirigeix cap a les Heuresm, i passa per Puigcercós.  Segueix cap a Monclús 
de dalt i cap a Gavarrós Nou. Continua cap a Gavarrós Vell i seguiex cap al Coll de Segrià. 
Continua en direcció a Sant Maurici seguint el camí de la Baumeta. Passa per la Collada de 
l’Alzina i el Serrat de Sant Isidre i continua cap a Cal Calcinaire. Segueix per la Collada de la 
Fageda, passant per la Baumeta i segueix cap a la Portella fins a trobar Can Dou. A la Portella es 
creua amb el camí que ve d’Osona i que va cap a Berga passant pel Pont de Pedret.  

Informant(s): Miquel Pujol Ambròs/ Ernest 
Sitges 

Enquestador(a): Xavier Campillo Besses/ 
Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en la seva totalitat en el 1:50000 vell de Berga (1951) 

Notes:  

Camí que utilitzaven els pastors que anaven de Sagàs a Vilada. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR32 

Nom del camí: Camí de Gósol a Solsona 

Origen: Gósol Final: Solsona 

Amplada consuetudinària (m.): 40 metres 

Descripció del recorregut:  

El camí surt de Gósol i agafa en direcció a la Font de Torresenta, i segueix passant per vàries 
bordes; primer la Borda del Tinent, Filaneres, Bepus, Puxica, Fànec i la Borda del Nen Xic. 
Continua fins a arribar al Coll de Gósol.  El camí segueix fins a la Muntanyeta, molt a prop de 
Moripol i continua cap a Cal Calonge i Vilacireres, vorejant el Serrat de la Palla, i passant per 
Cal Blanc i Can Pelegrí. Arriba a Vilacireres i passa pel Pont de la Pedra fins que arriba a la Creu 
del  Jovells, on hi ha dret de dormida. Segueix cap a Sant Llorenç de Morunys, Coll de Jou i 
l’hostal del Vent, passa pel Cap del Pla i continua fins a arribar a Solsona, i després fins a 
Tarragona  i l’Hospitalet de L’Infant. 

Informant(s): Ramon Puig Ponts/ Agustí 
Guitart Solé 

Enquestador(a): Roger Gavaldà Palacin i 
Karina Behar Murillas 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell en alguns trams com a “Camino de Gosol a Casa Blanch” i 
“Camino de Vilacireres” (1954) 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR33 

Nom del camí: Camí de Sant Cugat del Racó a Viver 

Origen: Sant Cugat del Racó Final: Viver 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Aquest camí surt de Castellnou i es dirigeix a Sant Cugat del racó i cap a Cerdans, ja al 
Berguedà. Continua passant per l’Albesa, on hi ha dret de returada, i continua pel Serrat de la 
Vila, deixant la casa a mà esquerre. Continua passant per Santfeliu i arriba a Viver, on es troba 
amb el camí que puja cap a Montmajor.  

Informant(s): Lluis Colilles Vilà/ Jordi 
Coromines/ Josep Guitó Pujols 

Enquestador(a): Noèlia Arco Casals 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de Cardona com a “Camino Cerdans” al·ludint al nom de la 
casa per la que passa. Apareix gairebé tot el traçat excepte en el seu pas per Santfeliu.  

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR34 

Nom del camí: Camí de Moripol 

Origen: Coll de Gósol Final: Molí de Güell 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del camí que va cap a Solsona, a l’alçada del Coll de Gósol surt el camí de Moripol. Aquest 
passa pel peu de la Serra de la Matella i pel Malpàs i va a enllaçar al Molí de Güell, passant per 
Moripol i la Roca. Es pot continuar cap a Bonner, on hi ha dret de dormida, i seguir cap a 
Peguera. 

Informant(s): Ramon Puig Ponts Enquestador(a): Roger Gavaldà Palacin i 
Karina Behar Murillas 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de Gósol. Una part apareix com a “Camino de Moripol al 
Molino” (1949) 

Notes:   

Enllaça el camí que va de Gósol a Solsona amb el que va de Gósol a Peguera. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR35 

Nom del camí: Camí de Peguera a l’Estany 

Origen: Collada de Peguera Final: L’Estany 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de Peguera aquest camí va surt de la Font de la Aimada i segueix en direcció al Coll de la 
Creu de Fumanya, on es troba amb altres camins procedents de Cercs. Segueix en direcció a 
Berga pel traçat aproximat del GR, passant per la Font del Barranc de Graus i per la Baga de 
Noucomes. Una mica abans del Coll de Noucomes deixa de seguir el GR, i continua cap a 
l’Estany, passant pels Horts i ben a prop de la casa. Continua cap a la Mare de Déu de Corbera, i 
es creua amb el camí que ve de Collet Mercadal. Baixa cap a Espinalbet, arribant a on hi ha 
actualment el Càmping Font Freda. Segueix pel Casó fins que es troba amb el camí que ve de 
Berga per la Font negre i que va cap a Castellar del Riu.  

Informant(s): Ramon Puig Ponts/ Ernest Sitges Enquestador(a): Roger Gavaldà Palacin i 
Karina Behar Murillas/Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix gairebé en la seva totalitat en el 1:50000 vell de San Lorenzo de 
Morúnys (1954) 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR36 

Nom del camí: Camí de Berga a Castellar del Riu 

Origen: Berga Final: Llinars 

Amplada consuetudinària (m.): 40 metres (20 per banda) 

Descripció del recorregut:  

Des de la Plaça de la Creu de Berga, allà on hi ha el Casino, surt un camí que puja cap a Sant 
Francesc, i passa per sota del convent, on hi havia dormida dels ramats. Agafa en direcció als 
Horts fins que surt a la carretera de Sant Llorenç  a l’alçada dels dipòsits de l’aigua, on es troba 
amb el camí de Collet  Mercadal, on també hi ha dormida dels ramats. Segueix cap a Cal Nen i 
Cal Guiu, on a mà dreta es troba un corriol que ve de l’Estany. Passa per la Font Negre i tira per 
la Baga de Queralt cap a Espinalbet, passant pel Prat del Llop, el Portet i pel càmping i seguint 
cap al Pi de les Tres Branques. Segueix cap a Campllong i cap a la Casa d’en Cots, passa per 
Sant Serni i es dirigeix cap al Coll de la Cabramorta, passant per Cal Comapanyó, i es dirigeix 
cap a Llinars. Des de Cal Companyó també es podia seguir cap a Bancells. 

Informant(s): Joaquim Grabulosa Font/ Agustí 
Guitart Solé/ Joan Simon Casafont/ Ernest 
Sitges 

Enquestador(a): Roger Gavaldà Palacin i 
Karina Behar Murillas/ Noèlia Arco Casals/ 
Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de Berga (1951) 

- Apareix fins al Pla de Campllong en el 1:50000 vell de San Lorenzo de Morúnys com a 
“Camino a Berga”. La resta de camí no hi apareix.   

Notes:  

A la Plaça de Sant Francesc hi havia hagut vegades que s’hi havia aplegat més de 1000 ovelles. 

Molts pastors de fora de Berga quan hi passaven anaven a la Fonda de Cal Gepes, on els pastors 
hi eren molt ben tractats. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR37 

Nom del camí: Camí d’Avià a Campllong 

Origen: Avià Final: Pla de Campllong 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

El camí ve del Molí del Castell i agafa en direcció  al Polígon Industrial, el travessa i s’enfila cap 
a la carretera de Sant Llorenç passant a prop de la Sala. Continua cap a Viladonet i segueix per 
la Riera de Bellus, passant per la Font. Segueix cap a Coforb, abans però, creua altre vegada la 
carretera, i s’enfila pel Serrat Gran, fins que arriba al Pla de Campllong, a l’alçada del Casó, on 
troba el camí que puja de Berga i que porta als Rasos o a Sant Llorenç.    

Informant(s): Josep Pagerols Costa/ Lluís 
Pellicer Serra 

Enquestador(a): Noèlia Arco Casals 

Fonts documentals:  

- Surt en el 1:50000 vell de Berga  com a “Camino del Rosal” (1951) 

- Apareix en el 1:50000 vell de San Lorenzo de Morúnys  (1954) 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR38 

Nom del camí: Camí de Gósol a Tuixén 

Origen: Gósol Final: Tuixén 

Amplada consuetudinària (m.): 40 metres (20 per banda) 

Descripció del recorregut:  

El camí surt de Gósol i es dirigeix cap el Coll de Mola passant primer per Santa Margarita, i 
continua cap al Pla del Prat fins que arriba a Tuixén. Aquest camí en terme d’Alt Urgell voreja 
el Riu de Mola. 

Informant(s): Joaquim Grabulosa Font Enquestador(a): Roger Gavaldà Palacin i 
Karina Behar Murillas 

Fonts documentals:  

- Apareix al 1:50000 vell de Gósol com a “Camino de Tuixén a Gósol” (1049) 

Notes:  

De Gósol fins al Pla del Prat el camí està molt ben conservat, però des d’aquí fins a Tuixén el 
camí està ple d’argelagues i no es pot passar. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR39 

Nom del camí: Camí de l’Espunyola a Sant Joan de Montdarn 

Origen:  Canudes Final:  Sant Joan de Montdarn 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de Canudes aquest camí va cap a l’Esglesiola i s’enfila per la carena de l’Alzina i surt a 
Cercuns. Continua cap a les Cots de Sant Joan, passant per Cal Bellús, Cal Pascual i Cal Mestre, 
on hi ha dret de returada. Continua per les Cots de Sant Joan i s’ajunta amb el camí procedent 
de Gironella a l’alçada de Cor-de-roure.  Prop d’aquí hi ha una carena amb una roca anomenada 
la Muntanyeta, on  hi havia dret de dormida de les ovelles. Aquí es troba el camí que va de 
Viver a Montmajor. 

Informant(s): Josep Calveras/ Ramon Mas 
Puig/ Lluís Colilles Vilà/ Josep Guitó Pujols/ 
Josep Subirana Casafont 

Enquestador(a): Noèlia Arco Casals 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de San Lorenzo de Morúnys com a “Camino de Cor-de-Roure” 
(1954) 

- Apareix en el 1:50000 vell de Cardona com a  “Camino de Berga” (1951) 

Notes:  

Segons Ramon Mas Puig aquest era el camí que la gent de Casserres feien servir per anar a 
Cardona, tot i que no era camí ramader fins a Cardona. 

Aquest camí era utilitzat pels que baixaven de Sant Llorenç de Morunys.  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR40 

Nom del camí: Camí de Bagà a Gósol 

Origen: Bagà Final: Gòsol 

Amplada consuetudinària (m.): 40 metres (20 metres per banda) 

Descripció del recorregut:  

Des de Bagà surt aquest camí que es dirigeix cap a Gisclareny i cap a Gósol. Surt per Ca l’Ocell, 
i segueix pel carrer del Fang. Travessa el Pont de Sant Joan deixant a l’esquerre el riu Bastareny. 
Segueix cap a Cal Cerdanyola, on es pot trobar el camí que es dirigeix a la Cerdanya per Coll de 
Pendís, i passa per la Torre de Santa Magdalena. Al molí de Cal Cerdanyola trobem dret de 
returada. El camí continua cap al Molnell i passa per les Fonts del Bastareny, i continua fins 
aproximadament el Torrent de Pradell, passant per Murcurols fins que arriba al Coll de la Bena. 
Aquí trobem una altre camí procedent d’aquest mateix. Segueix en direcció a la Font del Cabrer 
i ressegueix el Torrent de Murcurols fins que arriba al Coll de la Balma. Continua cap a la Casa 
de les Costes i passa per la Font Cerdana i pel Coll del Torn. Finalment arriba al Pla de les 
Bassotes, on hi ha dret de dormida ,segueix cap al Collell i passa pel Serrat de la Portella, 
travessa el Torrent de la Coma dels Caners i el Torrent dels Escanegats, i finalment arriba al 
poble de Gósol.  

Informant(s): Joaquim Grabolosa Font/ Ernest 
Sitges 

Enquestador(a): Roger Gavaldà Palacin i 
Karina Behar Murillas/ Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de La pobla de Lillet com a  “Camino de 
Gisclareny” (1951) 

- Apareix el camí en el 1:50000 vell de Gósol en gairebé tot el seu recorregut fins a Gósol, 
exepte en el tram d’entre el Molnell i Murucols. Es tracta del “Camino de Bosque “, 
“Camino de Moracols”, fins al Coll de la Bena, i continua apareixent com a “Camino de 
Grasolet “i com a “Camino de las costas de Roset” i arriba a Gósol com a “Camino de Gósol a 
la Cerdaña” (1949)  

- Apareix descrit, entre d’altres, en el Camí vell de Bagà en l’expedient de classificació de 
vies pecuàries en el terme de Bagà. 

- X. Campillo i R. Martí parlen d’aquest camí com el Camí de la Baga en l’Inventari de 
Camins públics del Parc Natural del Cadí-Moixeró. “Però en aquest cas no es tracta de 
camins veïnals sinó de camins d'ús principalment pecuari. Aquests camins unien Cornellana amb 
Josa del Cadí pel Coll de Jovell, Cerneres, el Collell, Gresolet, Coll de la Bauma, Coll de la Bena 
(Gisclareny) i Murcurols”. 

Notes:  

Aquest camí també es desviava cap a Josa i Tuixén des del Collell, abans d’entrar en terme de 
Gósol (ICR15) 
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Codi Camí: ICR41 

Nom del camí: Camí de Gósol a Josa 

Origen: Gósol Final: Josa 

Amplada consuetudinària (m.): 40 metres (20 metres per banda) 

Descripció del recorregut:  

Des de Gósol el camí es dirigeix per l’esquerre de la Coma i per l’Arner, la Font de la Puça i cap 
el Coll de Josa fins que es troba amb el camí que porta a Josa pel camí vell. 

Informant(s): Joaquim Grabolosa Font Enquestador(a): Roger Gavaldà Palacin i 
Karina Behar Murillas 

Fonts documentals:  

- Surt en el 1:50000 vell de Gósol com a “Camino de Josa de Cadí a Gósol” (1949) 

Notes:  
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Codi Camí: ICR42 

Nom del camí: Camí del Pont d’Orniu a Berga 

Origen: Pont d’Orniu Final: Berga 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del Pont d’Orniu surt aquest camí i tira cap a mà dreta dirigint-se cap a Cal Gris passant  
per Obiols i en direcció  Berga. El camí segueix passant per Cal Gris i per Montorsí. Creua la 
carretera i segueix cap als Carbonells i la Roureda Vella, voreja la Serra de Noet, fins que entra a 
Berga per la Font del Ros. On actualment hi ha la gestoria Pujol, era el Corral de Puyo. Si es 
volia es podia seguir carrer Barcelona amunt.  

Informant(s): Ramon Solà “Ros d’Obiols”/ 
Ernest Sitges 

Enquestador(a): Mª del Agua Cortés Elía/ 
Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de Berga (1951) 

Notes:  

Al Pont d’Oriu aproximadament s’ajuntaven els ramats d’Avià, Gironella, Prats, Olost i Vic. Era 
un punt important. 

A Cal Bellús van fer una paret als camps perquè el bestiar no s’hi fiqués. 

Des de Gironella hi ha un camí que surt de la dreta del Llobregat i un altre des de l’esquerre, 
per tant, un que va cap a Casserres i l’altre cap a les Serres de Biure, ambdós van cap a Manresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GDNB - Inventari de camins ramaders del Berguedà 

2007 72

INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR43 

Nom del camí: Camí d’Obiols a l’Espunyola 

Origen: Obiols Final: Camí de Gironella a Avià 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Aquest camí connecta els camins de la banda de Cal Rosal i Gironella amb els de l’Espunyola i 
Avià.  Surt d’Obiols i s’enfila cap al carrer Nou, passa per Graugés en direcció a Cal pla, i 
s’enfila a Cobinsà i enllaça amb el camí que ve de Gironella i que va cap a Avià o l’Espunyola.  

Informant(s): Ramon Solà “Ros d’Obiols” Enquestador(a): Mº del Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

- Apareix algun tram d’aquest camí en el 1:50000 vell de Berga (1951) 

Notes:  

És un enllaç des d’Obiols pels que es volen dirigir a l’Espunyola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GDNB - Inventari de camins ramaders del Berguedà 

2007 73

INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR44 

Nom del camí: Camí de Montmajor a Montclar 

Origen: Montmajor Final: Sant Quintí de Montclar 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de Montmajor el camí surt des del club i es dirigeix cap a Montclar. Passa a prop de l’actual 
camp de futbol de Montmajor, i agafa en direcció Sabaters i el Riu. Segueix l’actual carretera fins 
a Riu de Montclar i des d’aquí s’enfila al poble de Montclar. Continua cap a Cal Soleia i al Firal 
dels Reis seguint per la carretera. Passa per Torregassa, travessa la BV-4131 i segueix en direcció 
al Corral de Canudas. Passa pel Corral i segueix cap a Sant Quintí de Montclar. 

Informant(s): Ramon Planas Torrabadella Enquestador(a): Mª del Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

- Surt al 1:50000 vell de San Lorenzo de Morúnys com a “Camino a Vilarriqué” i com a 
“Camino de Caserras” (1954) 

Notes:  

A l’Any 2003 aquest camí va ser asfaltat. 
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Codi Camí: ICR45 

Nom del camí: Camí de Sorba 

Origen: Cortielles Final: Sorba 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del camí de Cardona a l’alçada del trencant de Cortielles el camí que es dirigeix cap a Sorba 
en direcció a Cal Munt. Passa pel Torrent del Mal fins a Coromines per una zona boscosa per la 
que encara es pot passar sense cap problema. El camí segueix cap a Vilandeny i passa pel mig 
del poble. Segueix cap a Carquerols i s’enfila per la carena fins a Sorba, on passa per l’Estruch i 
per davant de Cal Gili.  

Informant(s): Josep M. Mosoll Miró Enquestador(a): Mª del Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de Cardona com a “Camino de Sorba” i com a “Camino de 
Pagarolas” (1951) 

Notes:  

A Ca l’Estruch feien nit i deixaven tancar les ovelles dins del baluard de la casa. 
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Codi Camí: ICR46 

Nom del camí: Camí de l’Espunyola a Capolat 

Origen: Camí ral de cardona Final: Camí de l’Espunyola a Peguera o Camí 
de Capolat 

Amplada consuetudinària (m.): Aproximadament 6 metres 

Descripció del recorregut:  

Des del Camí de Cardona, una mica abans de l’Hostal del Gran- Nom surt a mà dreta un camí 
que va cap als Porxos. Segueix per l’obaga de la costa i es dirigeix cap a Torneula, prop de 
Capolat, i segueix per sota els Tossals, passant per Marmons. Continua cap a la Mare de Déu 
dels Tossals i va cap a Coll de Jouet, on es troba amb la carretera, i enllaça amb el camí que puja 
de l’Espunyolas i que va cap a Peguera. 

Informant(s): ): Josep Bover Guitart/ Josep 
Mosoll Serra 

Enquestador(a): Mª del Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

 

Notes:  

No es troba tot el camí digitalitzat per falta d’informació. 

No es tracta d’un camí ramader gaire ample. 
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Codi Camí: ICR47 

Nom del camí: Camí de Camprodon a Prats de Lluçanès 

Origen: Camprodon Final: Prats de Lluçanès 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de Camprodon, del camí que puja a Sant Feliu Saserra, també es pot trobar un camí que va 
cap a Prats de Lluçanès, aquest surt de Camprodon per la carretera i es dirigeix cap a la Costa 
de Cavalleria. Passa pel Pla de les Alforges i per la Serra dels Degollats, i s’enfila pel Serrat dels 
Morts. Continua cap al Pla de l’Arç i voreja el Serrat de les Comes. Finalment s’enfila per la 
Costa de Borralleres on es troba amb el camí que baixa de Berga i que va cap a Prats. 

Informant(s):  Enquestador(a):  

Fonts documentals:  

- Aquest camí surt en el 1:50000 vell de Berga (1951) 

- Apareix en el 1:50000 vell de Puigreig com a una Senda (1951) 

Notes:  
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Codi Camí: ICR48 

Nom del camí: Camí de Sant Cugat del Racó a Viver passant per 
Serrateix 

Origen: Viver Final: Sant Cugat del Racó 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de Viver surt el camí cap a Santfeliu i es dirigeix cap a un torrent. El creua i continua fins a 
la Obaga negre, la travessa i arriba a la carrtera BV-4235 a l’alçada de Cal Claveries. Segueix la 
carretera, passa per Serrateix i pel Càmping Hostalet. Per entre Les Vinyes i Can Prats, surt de la 
carrtera i passa per la Cantina. Poc després torna a la carrtera i passa per la Garguera i surt del 
Berguedà direcció a la Casanova del castell. 

Informant(s):  Enquestador(a):  

Fonts documentals:  

 

Notes:  
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Codi Camí: ICR49 

Nom del camí: Camí del Guixaró 

Origen: Cal Millàs (Casserres) Final: Serres de Biure 

Amplada consuetudinària (m.): 2-3 metres aproximadament, en algun tram s’estreny. 

Descripció del recorregut:  

De Cal Millàs (Camí procedent de l’Espunyola) el camí segueix cap a la Font dels Pagesos i al 
Pla de la Cabana. De seguida el camí arriba a la Fonteta i a la Casa de la Vila de Casserres, on 
segueix cap a Cal Bernades per anar cap a Berga, o pel carrer de la Creu. Travessa el poble i el 
camí es converteix en un corriol que passa perla Creu de Salitons, les Alzines d’en Biel, els 
escombros, la Barraca, Cal Bon Home, Terra Negre i Cal Cigala. Continua passant per Cal 
Rectoret i travessa la C-16. Passa per un pont sobre la via del tren (el van construir quan encara 
passaven trens), passa per davant d’uns galliners i els dipòsits de l’aigua. Continua passant per 
una rotonda i segueix en direcció al Canal de la Fàbrega, fins que arriba al riu, on el bestiar 
anava a veure aigua. Passa molt a prop del Guixaró i segueix cap a la Serra Alta de Palau. 
Aquest camí continua cap a les Serres de Biure, però no en sabem el traçat. 

Informant(s): Josep Calveras/ Ramon Mas 
Puig/ Ramon Prat 

Enquestador(a): Noèlia Arco Casals 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en algun tram el en 1:50000 vell de Berga (1951) i en el de Puigreig 
(1951) 

Notes: El traçat que no coneixem passaría aproximadament per la carena. 
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Codi Camí: ICR50 

Nom del camí: Camí de Berga a Casserres 

Origen: Berga Final: Casserres 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Aquest camí porta a Casserres als ramats que venien de Berga o d’Avià. Des del camí que va 
d’Avià a Gironella, surt un camí a l’alçada del Collet que agafa en direcció als Tres Hereus. 
Continua cap a la rectoria de Sant Pau i pel Pantà de Casserres. Actualment es va seguint la 
carretera, i es passa per Bernades fins a entrar al nucli urbà de Casserres pel carrer de la Creu, 
passant per la Mare de Déu de l’Antiguitat. 

Informant(s): Josep Calveras/ Ramon Mas 
Puig/ Ramon Solà “Ros d’Obiols” 

Enquestador(a): Noèlia Arco Casals/ Mª del 
Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

- Aquest camí surt en el 1:50000 vell de Berga (1951) 

Notes:  

A sota del Serrat dels Tres Hereus, hi havia hagut un Hostal on paraven molts pastors 
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Codi Camí: ICR51 

Nom del camí: Camí de Tentellatge  

Origen: Solsona Final: La Ferreria 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

El camí prové del cantó de Solsona i passa per Tentellatge i Torrielles. Passa per sota els Plans 
de la casa i s’enfila cap al Verdaguer i Correà. Fins aquí el camí es conserva fins i tot en la seva 
amplada original que no es gaire. Sota Correà passa entre la caseta i Cal Guix i segueix cap al 
Pujol Vell. Passa per sota del Pujol Vell  i es dirigeix cap a la Ferreria.  

Informant(s): Josep Mosoll Serra/ Josep M. 
Mosoll Miró 

Enquestador(a): Mª del Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

 

Notes:  
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Codi Camí: ICR52 

Nom del camí: Camí de Sorba per Gargallà 

Origen: Camí de Cardona Final: Solsonès 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del Camí ral de Cardona a l’alçada de Gargallà surt el camí en aquest direcció. Creua pel 
mig de Gargallà  i agafa direcció a la Riera de Gargallà. La creua i continua cap a la Cabana i 
Sorba, passant per Sant Miquel. Segueix un petit tram de l’Aigua D’Ora, i a l’alçada de la Font 
de Terracuques la deixa. Passa pel Bosc de Terracuques, per Ca l’Agut i per Sant Jaume de 
Codonyet. Surt del terme i es dirigeix cap a Duocastellà. 

Informant(s):  Enquestador(a): 

Fonts documentals:  

 

Notes:  
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Codi Camí: ICR53 

Nom del camí: Camí de Santa Maria de Preixana 

Origen: La Creu d’Alzina Final: Santa Maria de Preixana 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de la Creu d’Alzina (Camí ramader de Berga a Cardona), surt un camí en direcció 
Cortielles.  Creua la Ras de Cal Belluga i la Rasa  del Coscoll, i segueix cap a Cortielles. Un cop 
passat Cortielles passa per Can Batlle, i va cap a Sant Feliu de Lluelles. Finalment arriba a Santa 
Maria de Preixanes, i segueix cap al Solsonès. 

Informant(s):  Enquestador(a): Mª del Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

- Apareix en un petit tram en el 1:50000 vell de Berga (1954) 

Notes:  
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Codi Camí: ICR54 

Nom del camí: Camí d’Olivella 

Origen: Cal Tufa Final: Olivella 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Una mica més avall de la Creu d’Alzina (Camí ramader de Berga a Cardona), es pot trobar Cal 
Tufa, d’on surt un camí que va cap a la Torreta i segueix cap a l’Olivella, fins que surt de la 
comarca i s’endinsa cap al Solsonès. 

Informant(s):  Enquestador(a): Mª del Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de Cardona (1951) 

Notes:  
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Codi Camí: ICR55 

Nom del camí: Camí de la Riera de Navel 

Origen: Buida-sacs Final: Molí de Vilajussana 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de Buida-sacs surt un camí seguint aproximadament el curs de la Riera de Navel. Surt del 
camí que puja de Viver i va cap a Sant Joan de Montdarn. Passa pel Molí del Fèlix i agafa en 
direcció al Pujol de Planés, passant ben a prop de Sant Esteve del Pujol de Planés i pel Molí de 
Vilajussana, seguint sempre el curs de la Riera de Navel surt del Berguedà. 

Informant(s): Ramon Planas Torrabadella Enquestador(a): Mª del Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de Cardona com a “Camino de Cardona” (1951) 

Notes:  

Presumptament aquest camí arriba a Cardona, coincidint amb el camí antic de carro que va a 
Cardona per la Riera de Navel. 
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Codi Camí: ICR56 

Nom del camí: Camí de l’Espunyola a Peguera o Camí de Capolat 

Origen: Els Pouet i Cal Piu Final: Peguera 

Amplada consuetudinària (m.): 40 metres (20 per banda, 30 passes) 

Descripció del recorregut: 

Des de Cal Piu surt un camí que va cap al Pla de les Lloses, passant pels Sants Metges. El camí 
travessa la carretera davant del Cal Piu i puja pel camí del pantà de l’Espunyola i segueix cap 
als Sants Metges. Un cop arriba a dalt del cingle segueix carenejant i planejant fins que arriba al 
pantà. S’enfila pel cingle de Sant Salvador seguint un rec fins al Pla de la Llosa, on hi ha dret de 
returada.Segueix per la carretera fins a Coll de Jouet, i agafa per la solana i cap a la mina. 
Continua cap a Tarsà , passant molt a prop del Coll de la Cabra i el Pla de Campllong, on es 
troba amb el camí que ve de Berga i que va cap a Sant Llorenç.   

Passa pel Pla de Campllong i per Can Rabeu. Segueix per Sant Llorenç i pels Porxos, on agafa 
aproximadament el traçat de la carretera. Arriba al Xalet vell dels Rasos, on hi ha dret de 
dormida i de borada a la Font, i continua cap al Sant Crist. Passa pel Tossal, i el Collet de 
Catllerí. Passa pel Sant Crist i pels Rasos dirigint-se a la Collada de Peguera. Segueix per Ca 
l’Agutzil, i pel Camp del Vidre, on es troba amb el camí procedent de Sant Jordi de Cercs. 
Segueix per Salamó i arriba a Peguera.                                                                  

Informant(s): Ramon Puig Ponts/ Agustí 
Guitart Solé/ Joan Simon Casafont/ Ernest 
Sitges Josep Pagerols Costa/ Josep Bover 
Guitart/ Josep mosoll Serra 

Enquestador(a): Roger Gavaldà Palalcin i 
Karina Behar Murillas/ Noèlia Arco Casals/ 
Alba Escriche Rius/ Mª del Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

- Apareix com a “Camino de Peguera” en el 1:50000 vell de San Lorenzo de Morúnys. 
Alguna part no hi apareix (1954). 

- Apareix en el 1:50000 vell de San Lorenzo de Morúnys com a “Camino de l’Espunyola a 
Capolat”. Dins el terme de l’Espunyola té categoria de camí ramader fins que entra a 
terme de Capolat, on perd aquesta categoria. 

Notes:  

Algun tram d’aquest camí té poca informació per poder definir un traçat molt segur.  

Aquest camí era utilitzat pels pastors que pujaven de l’Espunyola i que anaven cap a Peguera. 

Segons explica l’Agustí Guitart no sempre es quedaven a dormir al Xalet dels Rasos, però 
algunes vegades si que s’hi havia quedat, depenent de com anessin de temps. 

A Sant Salvador, moltes vegades es deixava el ramat pasturant. Encara es conserven algunes 
fites que marquen el camí.  
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Codi Camí: ICR57 

Nom del camí: Camí de Sant Pau de Pinós a Sagàs 

Origen: Vallès Final: Mateus 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

El camí entra al Berguedà per Sant Jordi de Lloberes i segueix per la Baga de les Valls. Continua 
cap a la Bruguera i segueix una mica la carretera. Continua cap a Sant Pau de Pinós i cap a 
Camprodon, on hi podem trobar una alzina ramadera, és a dir, lloc de posada dels pastors.  
Segueix cap el Collet de  la Costa i per Roc dret, on moltes vegades paraven a dinar, ja que hi 
havia una dona que els feia el dinar. El camí travessa la Riera de Merlès, entra a Santa Maria de 
Merlès i segueix cap a la Cortada. Continua passant per la Coromina enfilant-se per la carena 
fins que entra a Sagàs. Aquí es troba el camí que va cap a Prats, tot i que si seguim carena 
amunt el camí continua cap a Mateus. 

Informant(s): Daniel Pujols Enquestador(a): Noèlia Arco Casals 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de Puigreig com a “Camino de Gaya a Santa Maria” i com a 
“Camino de Pinós” (1951) 

- També apareix, no tot, en el 1:50000 vell de Berga  com a “Camino” (1951) 

Notes:  

En el Sig, gran part d’aquest camí no es troba digitalitzada, ja que la informació que tenim 
resulta insuficient per determinar el seu recorregut complet.  

Camí pel que pujaven els pastors del Vallès. 
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Codi Camí: ICR58 

Nom del camí: Camí del Ripollès a Osona 

Origen: Ripollès Final: Osona 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de la carretera BP- 4654 aproximadament en el Km. 19 es pot trobar el aquest camí. Agafa 
cap a Can Cases i el Collet de Villegues, deixant a mà dreta el Roc del Corb. Continua pel límit 
de terme fins que en surt dirigint-se cap a Coma Ermada.                                                                       

Informant(s):  Enquestador(a):  

Fonts documentals:  

 

Notes:  

Camí que comunica el Ripollès amb Osona i que xafa una part petita del Berguedà, 
concretament el terme de Borredà. 
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Codi Camí: ICR59 

Nom del camí: Camí de Gironella a Avià per Graugés 

Origen: Mare de Déu del Roser Final: Avià 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de terme de Gironella, procedent de la Mare de Déu del Roser, passa per la Plana i per les 
Serres de Bellús, per Bellús i per Cal Sabata. Segueix en direcció a Obiols però sense passar-hi. 
Continua cap a Graugés, d’on surt un altre camí que va cap a Montorsí passant per Cal Gris, i 
un xic més amunt un altre que també va cap a Montorsí i cap a Berga pel Camí del Pont d’Orniu 
a Berga. El camí continua cap a Cubinsà, passa pel Molí del Castell i arriba al poble d’Avià, 
passant per Santa Maria d’Avià.  

Informant(s): Joan Simon Casafont/ Ernest 
Sitges/ Ramon Solà “Ros d’Obiols” 

Enquestador(a): Noèlia Arco Casals/ Alba 
Escriche Rius/ Mª del Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de Berga (1951) 

Notes:  
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Codi Camí: ICR60 

Nom del camí: Camí de la Riera de Gargallà 

Origen: Camí de Sorba per Gargallà Final: Límit de terme (Bages) 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Entre Sorba i Gargallà, en el camí d’anar a Sorba passant per Gargallà, surt aquest camí a 
l’alçada de la Riera de Gargallà. Va seguint el seu recorregut fins que es troba amb la Riera 
d’Aigua d’Ora, on surt del terme de Montmajor i de la Comarca del Berguedà. 

Informant(s):  Enquestador(a):  

Fonts documentals:  

 

Notes:  
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Codi Camí: ICR61 

Nom del camí: Camí de la Serra de Noet 

Origen: Serra de Noet (Cal Candela) Final: Sant Bartomeu de la Valldan 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

A l’alçada de la Serra de Noet hi ha un camí que surt del camí de Cal Rosal a Berga (Camí del 
Pont d’Orniu a Berga) a l’alçada aproximadament de Cal Candela, i agafa en direcció a Sant 
Bartomeu de la Valldan. Passa per Cal Galta i  a prop de la Mare de Déu del Remei. Finalment 
arriba a Sant Bartomeu de la Valldan, on topa amb el camí ral i ramader de Cardona. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de Berga (1951) 

Notes:  
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Codi Camí: ICR62 

Nom del camí: Camí de Castellar de N’Hug al Pla de Rus 

Origen: Castellar de N’Hug Final: Camí del Pla de Rus 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del poble de Castellar de N’hug el camí ramader segueix cap a l’Erola i cap a l’Orri. Aquest 
tram de camí, des de Castellar de N’hug i fins que deixa de seguir el traçat del torrent de la Font 
del Boix, es de pas exclusiu per les vaques i eugues. Les ovelles tenen el seu propi camí de pas 
per dirigir-se cap al Pla d’Anyella. El camí segueix en direcció a la Font del Boix, i trenca a mà 
esquerre. Va a passar pel Tossal d’Orriols i per sobre de la Font de Baguet. Segueix pel Coll de 
la Bassa fins al Clot. El camí continua fins que es troba amb el Camí del Pla de Rus que es 
dirigeix cap a la Cerdanya i França. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet com a “Camino de las 
Barracas de Rus” (1951) 

Notes:  
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Codi Camí: ICR63 

Nom del camí: Camí de la Pobla a Castellar de N’Hug 

Origen: La Pobla de Lillet Final: Castellar de N’Hug 

Amplada consuetudinària (m.): Aquest camí té una amplada d’entre 32 i 10 metres segons el 
tram, tal i com fixa l’expedient de classificació de camins ramaders en terme de La Pobla de 
Lillet. Els 32 metres correpondrien a l’amplada del camí fins que arriba al nucli de la Pobla i els 
10 a quan el camí surt del poble i es dirigeix cap a Castellar de N’Hug. 

Descripció del recorregut:  

Des de la Plaça de Sant Isidre de la Pobla surt el camí que puja cap a Castellar de N’Hug . 
Segueix cap a l’esquerre i actualment passa per la Via del carrilet. S’enfila cap a Cal Mossèn 
Elies i agafa el camí de Panella, passa per sobre la fàbrica de l’Artigues i Cal Sargantana. 
Continua en direcció a la casa de la Molina. Aquí podem passar per dues bandes, una va a 
passar pel Clot del Moro i continua per l’esquerre del riu. Agafa la carretera en un revolt en 
direcció al pas de l’Ós, i la segueix fins que es troba al camí que ve de la Farga. L’altre surt de la 
Molina i se’n va a mà esquerra. Primer travessa la Molina i passa per sota de la fàbrica del Clot 
del Moro. Segueix cap a la Parera, passa per sota el conreu i agafa el camí de la Farga en 
direcció al prat. Travessa el rec i agafa en direcció a la Farga, passant ple peu de la Farga fins al 
Molí, i continua cap a Castellar de N’Hug.  

Segons si portes ovelles o vaques pots entrar de dues maneres al poble de Castellar de N’hug. Si 
portes vaques el camí segueix cap a Sant Vicenç de Rus, la Farga Nova, i l’Hotel de les Fonts. 
Puja per la carena de l’Església i s’enfila agafant un revolt de la carretera, entrant a Castellar de 
N’Hug per la Plaça. 

Si portes ovelles, de la Farga Nova es troba un altre camí que va en direcció Cal Creubosc i al 
barri de Ca la Bareta. Passa per Cal Armenter i segueix la carena d’esquenes d’ases fins que 
arriba al barri de Cal Ros de Castellar de N’Hug. Abans d’entrar al barri hi ha un turó amb dret 
de returada, on es troben altres camins, per exemple el que ve de Prats de Lluçanès. 

 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet, tot i que només hi apareix 
el camí de pas d’ovelles. (1951) 

- En l’expedient de classificació del Camí de Berga a Castellar de N’Hug, en el tram que 
transcorre pel terme de la Pobla de Lillet, apareix la descripció d’aquest camí. 

- La descripció d’aquest camí continua en terme de Castellar de N’Hug, fet que apareix 
en el expedient de classificació de les vies pecuàries d’aquest terme com a Camí de 
Berga a Castellar de N’Hug. 

- I. Forcada, J. Sànchez i L. Soler descriuen aquest camí en el Del Lluçanès a la Cerdanya 
resseguint camins ramaders, concretament des de Castellar de N’hug sortit pel barri de 
Cal Ros, és a dir, el camí de pas exclusiu d’ovelles, i fins a la Pobla de Lillet.  Pàg. 148-
153. 
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Codi Camí: ICR64 

Nom del camí: Camí de Cerdanya pel Pla de Rus 

Origen: Santa Cecília de Riutort  Final: El Pedró 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de Santa Cecília de Riutort, on hi ha dret de returada, surt un camí ramader que va cap a la 
Cerdanya. Segueix en direcció al Collet del Boix, travessant els emprius de Guardiola i cap a la 
Collada del Puig Calm. Quan la Collada de Cirera era plena els ramats dormien aquí, ja que hi 
havia dret de dormida i de returada. Es passa pel Coll de Cerqueda i s’enfila fins al cap de la 
Roca de Montderm. Passa per un grau fins al Coll de la Rafa, on també hi ha dret de dormida. 
El camí continua cap al Roc de la Cabra o Roc Roig, i cap al Coll Roig, en direcció a la Collada 
de les Tortes. Segueix entre la Pardinella i la Muntanya de Rus passant pel Collet de la Casa 
Nova, i continua cap a la Font dels Gessalets, amb dret de borada.  Continua cap al Pla de Rus i 
cap al Cau de la Guilla, passant pel Pla de Baix de la Comella i per les costes d’Huguet. Aquí 
agafa en direcció al Pedró, on es troba amb el camí que va cap al Pla de Cirerets, el que es 
dirigeix cap al Turó de la Perdiu i Alp, i el que segueix per la Collada de Toses. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí coincideix amb alguns camins que apareixen en el 1:50000 vell de La Pobla 
de Lillet (1951) 

- Apareix descrit en l’expedient de classificació de les vies pecuàries en terme de 
Castellar de N’Hug fins que surt del Berguedà i entra a la comarca de la Cerdanya. 

Notes:  

Un any que un ramat de Cerdanya pujava a la primavera per la Muntanya de Rus, no va poder passar en 
set dies per la neu. Aquest va fer servir els drets del camí i es va menjar el sembrat de Ca l’Erols sense que 
els amos poguessin dir res. Ernest Sitges. 

Quan Icona va expropiar part d’aquest camí els guardes van sortir al pas d’un ramat Cerdà i el varen 
multar dient que allò no havia estat mai un camí ramader, i el van tancar. Com que es tractava d’un camí 
ramader de molts segles, l’Ernest Sitges, un guarda, l’Associació d’Amics dels Camins Ramaders, i el 
Director del Parc Natural del Cadí - Moixeró, van aixecar acte i van demostrar que aquell camí no havia 
prescrit mai. Tot això va passar a l’any 2000. Ernest Sitges. 

El Roc de la Cabra o Roc Roig rep aquest nom perquè al capdamunt del Roc fa com una baumeta, i un dia 
mentre el llop perseguia a una cabra, aquesta es va arrupir i el llop no la va veure i va haver de marxar. 
Ernest Sitges. 
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Codi Camí: ICR65 

Nom del camí: Camí de Coll Roig a Coll de Pal 

Origen: Coll Roig (Camí del Pla de Rus) Final: Camí de Coll de Pal (Coll del Forn) 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del camí que puja a la Cerdanya pel Pla de Rus, a l’alçada de Coll Roig, surt a mà esquerre 
un camí que enllaça amb el Camí de Coll de Pal. Un cop trenca a mà esquerre passa entre els 
Erols i el Pla d’Erols, arribant a la punta de les feixes del Pla d’Erols i vorejant-les per l’esquerre. 
El camí segueix vorejant les roques de Pardinella i surt a la carena dels Pins. Es dirigeix a la 
Coma Roja, on hi ha dret de mal temps. Passat el prat de la Creueta el camí segueix en direcció 
als Orris i cap al Torrent de Coll de Pal, on es troba amb el camí procedent de Bagà que es 
dirigeix a la Cerdanya per Coll de Pal. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet com a “Camino de 
Pardinella” (1951) 

Notes:  

Al mig de la Coma Roja hi ha una cova que es diu que mitja pertany a Cal Cabanes i l’altre mitja a la 
Pardinella. Per tant quan hi havia ramats a la muntanya i venia mal temps, era el primer que hi arribava 
el que s’hi podia resguardar, mentre que el segon havia de quedar-se fora patint el mal temps. Ernest 
Sitges. 
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Codi Camí: ICR66 

Nom del camí: Camí del Lluçanès  

Origen: Pont de Roma (Borredà) Final: Lluçanès 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

El camí surt del Pont de Roma i es dirigeix a Torredelespà passant per la Bassa dels Bous. A la 
Torredelespà hi ha dret de dormida, i si pagaves et guardaven les ovelles a dins del corral. El 
camí continua cap a Cal Senalla , i passa pel Collet del Boix i va cap a Cabres Mortes. Segueix 
pel Collet de Ca l’Apedaçat fins a Pedra dreta. Un cop al Lluçanès es troba amb el camí que ve 
de la Quar. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de Berga (1951) 

Notes:  
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Codi Camí: ICR67 

Nom del camí: Camí de la Bassa de Tarnes 

Origen: Santa Cecília de Riutort Final: Collada Gran 

Amplada consuetudinària (m.): L’expedient de classificació de Vies pecuàries en terme de 
Guardiola de Berguedà fixa per aquest camí una amplada de 20 metres. 

Descripció del recorregut:  

Abans de la returada de Sant Cecília de Riutort, surt el camí de la bassa de Tarnes. El camí 
voreja l’Espelt, actualment hi ha una casa construïda al vell mig del camí ramader. Segueix el 
traçat del torrent de Gavarrós, i agafa la carretera de Gavarrós passant per sota la mina de 
petroli, que queda a l’esquerre del Riu si puges. A l’alçada de Cal Mariano, Cal Po i Cal 
Cerando, trenca a mà esquerre i agafa una carena, on es troba amb el camí que puja de la Font 
de l’Espunya. Segueix  passant pel costat de la Bassa de Tarnes i cap al Collet del Fanell fins que 
arriba a la Collada Grossa de Paller, on es troba amb el camí de Paller. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet (1951) 

- Aquest camí apareix descrit en l’expedient de classificació de les Vies Pecuàries de 
Guardiola de Berguedà en la descripció del Camí de Sant Romà de la Clusa a Coll de 
Pal. 

Notes:  
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Codi Camí: ICR68 

Nom del camí: Camí de la Molina  al Coll de Cerqueda 

Origen: La Molina (Castellar de N’Hug) Final: Coll de Cerqueda 

Amplada consuetudinària (m.): L’expedient de classificació dictamina que aquest camí fa 10 
metres d’amplada. 

Descripció del recorregut:  

A la casa de la Molina de Castellar de N’hug, surt un camí  a mà esquerre que s’enfila cap a 
l’embut i cap al Bac del Malvist pels seis en direcció Cirera. Es troba amb el camí que es dirigeix 
a la Cerdanya per Coll de Pal a l’alçada del Coll de Cerqueda. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet com a “Camino de Cerqudas” 
(1951) 

- El Camí que l’expedient de classificació de vies pecuàries del terme de Castellar de 
N’Hug de la Pobla a Coll de Pal transcorre per aquest camí des de la casa de la Molina 
fins al Coll de Cerqueda, on es troba amb el Camí de la Cerdanya que passa pel Pla de 
Rus, en el límit de terme amb Guardiola de Berguedà. 

Notes:  
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Codi Camí: ICR69 

Nom del camí: Camí de la Font de l’Espunya 

Origen: Entre Vilella i Cal Companyó Final: L’Estret / Camí de la Bassa de Tarnes 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Entre Cal Companyó i Vilella surt un camí que puja cap a la bassa de Tarnes passant per la Font 
de l’Espunya. S’enfila per la carena fins al camp de La bessa de Cal Companyó, i surt al revolt 
de Cal Cosí, on s’enfila per l’actual carretera de Cal Sobirana. Passa per Cal Sobirana i agafa el 
camí que va de Brocà a Gavarrós fins a la Font de l’Espunya. Segueix pel Canal de la serp i surt 
a la carena de la Coma pels seis de la carena. Agafa pel Clot de la baga de Sant Marc fins a 
trobar-se amb el camí que enllaça amb el de Paller i que acaba d’arribar fins a la Bassa de 
Tarnes. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet pràcticament en la seva 
totalitat (1951) 

Notes:  

Entre Cal Companyó i Vilella hi va haver un plet. El camí tenia una amplada fitada passats els camps de 
Cal Companyó, i aquests deien que les fites eren les de baix, i els de Vilella les de dalt. Finalment es va 
verificar que els trams entre les dues fites eren camí ramader. Ernest Sitges. 
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Codi Camí: ICR70 

Nom del camí: Camí de la Bassa de Tarnes (o de Brocà) 

Origen: Plana de Caballera Final: Bassa de Tarnes 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Quan s’acaba la Plana de Caballera surt un camí que passa entre Cal Companyó i aquesta Plana 
i que puja vorejant els camps de Cal Companyó per la part de sota. Es dirigeix cap a la Font de 
Serra, entre Cal Gallí i Cal Vilalta, i s’enfila per sobre el Galló agafant els emprius de Brocà. El 
camí continua per la solana en direcció a la casa de Cerconeda, passant-li per la vora. Segueix 
cap al Clot i per la Font de l’Alovert, direcció a Roca Llaurada fins a trobar la bassa de Tarnes. 
Continua fins al camí que ve de l’Estret i que va cap a la bassa i Paller. 

Informant(s): Ernest Sitges  Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix part d’aquest camí en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet excepte en la part 
final (1951) 

Notes:  

A Brocà els emprius es van donar com a emprius perquè hi havia el camí de Brocà. 

Per la casa de Cerconeda fa anys que els ramats no hi poden passar, però si es demanava dret de pas 
sempre t’hi deixaven passar. Ernest Sitges. 
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Codi Camí: ICR71 

Nom del camí: Camí de Gósol a Peguera 

Origen: Gósol Final: Peguera 

Amplada consuetudinària (m.): 40 metres (20 metres per banda, 30 passes) 

Descripció del recorregut:  

Des de Gósol el camí surt seguint la carretera vella en direcció a la Creu de Sorribes i l’Espà. Un 
cop a l’Espà trenca a mà dreta i es dirigeix cap a Cal Quel i Can Blanc, cap a la Farga fins a 
Feners. Des d’allà el camí segueix cap al Cap de Corremorro, passa per la Font de la Salamadra i 
cap al túnel de l’Avi (només té 18 anys)  i passa la Collada i continua fins al Molí de Güell i 
Bonner, on feien dormida.  Continua cap a Peguera passant per Cal Cul Estret i  en direcció Cal 
Vallbona i la Guardiola, passa per la baga d’en Solsona i s’enfila cap a la Serra de Dalt. Segueix 
cap a la Font del Pi i per la bruixa, i continua per darrere de l’obac, on hi ha dormida. Segueix 
per Ferrús fins que arriba a Peguera. Aquí es troba amb el camí que puja del Sant Crist dels 
Rasos i els que venen de Cercs i Sant Jordi. 

Informant(s): Josep Pagerols Costa/ Ramon 
Puig Ponts/ Joaquim Grabulosa Font/ Agustí 
Guitart Solé/ Joan Simon Casafont/ Ernest 
Sitges Josep Pagerols Costa 

Enquestador(a): Noèlia Arco Casals/ Roger 
Gavaldà Palacin i Karina Behar Murillas/Alba 
Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de Gósol “Camino de Aspá”, “Camino a Fanés” i 
com a “Camino del Molino a Butué” en els trams que hi son presents (1949) 

- També surt al 1:50000 vell de San Lorenzo de Morúnys (1954) 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR72 

Nom del camí: Camí de la Portella 

Origen: Casa La Molina (La Quar) Final: Berga 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

A tocar al camí de la Riera de Merlès, a l’alçada d’una casa anomenada La Molina, surt un camí 
ramader que va en direcció a la Portella. Passa per La Molina, i segueix per l’obaga cap a Casa 
Mitjana, Can Pou i Can Soldevila, fins que arriba a l’església de la Quar, on passa per sota 
d’aquesta. Segueix cap a La Quar i cap a Cal Moliné, i continua cap a la Portella.  Un cop a la 
Portella passa per  Can Dou, on es troba el camí que ve de Cal Calcinaire. Continua cap al Puig 
Sergí, travessa el torrent de la Portella deixant a mà dreta Camp Taiós. Continua direcció 
Corrúbies, on hi ha el camí que porta a Vilada. Passa per sobre la casa de Corrúbies i continua 
cap a Mascaró per la carena, passant per Bosoms, Enlleveig i Santaeugènia. Continua per sota 
els conreus de Sant Quirze i fins al Pont de Pedret, on es creua amb el camí que venia del Pont 
de Miralles, avui dia cobert pel pantà de la Baells. Passa pel reg i pel clot, i segueix pel conreu 
de la Palanaca, prop de Cal Rovelló. Passa entre Berga i la Serra de Casa’n Pons, fins que es 
troba amb el camí que ve de Prats de Lluçanès a mà esquerre, i amb el camí que ve del Vall de 
Berga a mà dreta.  

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- El recorregut d’aquest camí surt en el topogràfic 1:50000 vell de Berga pràcticament en 
tot el seu recorregut (1951)  

Notes:  
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Codi Camí: ICR73 

Nom del camí: Camí de Sant Jaume de Frontanyà a Castell de l’Areny 

Origen: Sant Jaume de Frontanyà Final: Castell de l’Areny 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de Sant Jaume de Frontanyà surt un camí que passa pel mig del poble, on es creua amb un 
altre camí procedent de Frontanyà. Segueix per la carretera fins a un revolt, on la deixa i es 
dirigeix cap a la Mare de Déu dels Oms. Segueix agafant el camí del Coll de les Lloberes i va cap 
a Cortines. Passa per sota de Sant Julià de Cal Cosp i continua cap a Camp-rubí. Passa per sobre 
la Rota, Coll de Jovell, i segueix en direcció Castell de l’Areny, on es creua amb el camí que puja 
cap a la Clusa.  

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Pràcticament la totalitat d’aquest camí apareix en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet. 

 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR74 

Nom del camí: Camí de Gombrén 

Origen: Ca l’Escolà Final: Gombrén 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Aquest camí surt entre  l’horta i la casa de Ca l’Escolà, travessant el torrent i continua pel camí 
dels Casals. Travessa el riu, i puja cap a Cal Empriuet. A sota l’Espluga troba el camí que puja 
de Prats de Lluçanès i que va cap a Castellar de N’Hug. Continua fins que surt de la comarca 
del Berguedà i entra al Ripollès. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR75 

Nom del camí: Camí de Castellar de N’Hug al Coll de la Creueta de pas 
exclusiu d’ovelles/ Camí de Castellar de N’Hug al Coll de la Creueta 
de pas exclusiu de vaques i eugues 

Origen: Cal Ros Final: Coll de la Creueta 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del barri de Cal Ros de Castellar de N’Hug, surten dos camins amb el mateix destí, però un 
de pas exclusiu d’ovelles i l’altre per les vaques i les eugues. El camí de les ovelles surt de la 
returada de Cal Ros i va en direcció Castellar, passa entre Ca la Toia i Ca l’Agmeta i agafa una 
carrera que travessa totes les cases.  Segueix direcció al Pedró de les rates, on hi ha dret de 
returada, i va cap al Collet Roig. Continua per la carretera direcció al Grau Jassa,  on s’aploma 
cap a Fontetes de Castellar, amb dret de borada. Segueix pel Collet de les Fontetes, on també hi 
ha dret de returada.Aquí es troba el camí que ve de l’Empordà per Coll de Remoló. El camí 
segueix pel límit de terme entre Castellar de N’Hug i la vaga de Toses, i segueix pels Plans de la 
Ginebra. Continua cap a la Coma de Migjorn, la Pleta Roja i baixa per la carena fins al Coll de la 
Creueta, on troba el camí de les vaques i les eugues procedent també de Castellar de N’Hug. 

El de vaques i eugues surt de Cal Ros direcció Castellar passant per la Plaça del Fenxacó, i 
segueix en direcció a la Ribera. Travessa el torrent i passa pel costat de Cal Xax i continua en 
direcció a l’Erola.  Travessa l’Erola i va en direcció als Torrents, i s’enfila entre el Pla de Ruta 
entre els Rials i el forat de la Paiella. Passa per la Font del Boix, on a prop es creuarà amb un 
altre camí que es dirigeix cap al Pla de Rus. Continua carena amunt  fins al Coll de la Creueta, 
on es pot trobar el camí de pas exclusiu d’ovelles que puja de Castellar de N’Hug. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche 

Fonts documentals:  

- El recorregut del camí destinat a les ovelles surt en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet, 
únicament hi apareix el tram que puja fins a dalt de la carena (1951), la part 
corresponent al camí de vaques i eugues també hi apareix com a “Camino de la Molina a 
Castellar” . 

- En l’expedient de classificació dels camins de Castellar de N’Hug descriu aquest camí 
com a Camí del Pla d’Anyella a Sant Jaume de Frontanyà. Concretament el camí 
destinat al pas exclusiu d’ovelles que trobem del nucli de Castellar de N’Hug fins al 
Coll de la Creueta. 

- Francesc Morera en “Els Camins del Ripollès” (p.29) fa menció “(...) Al Ripollès en trobem 
molts, alguns d’ells tenen els seus punts d’origen en llocs tan allunyats com Tarragona, 
Manresa, la comarca del Bages, Osona i el Ripollès. El més utilitzat de les nostres contrades és el 
que va fins al Pla d’Anyella.” Va acompanyat d’un mapa amb el traçat d’aquest camí i de 
la descripció del seu recorregut en comarca del Ripollès. 

- El camí destinat a les ovelles apareix descrit en el llibre de l’Igansi Forcada, com a Camí 
del Coll de la Creueta a Campelles. Pàg118-122. I  el de pas exclusiu d’eugues i vaques 
com a Camí de Castellar de N’Hug a la Collada de Toses pel Coll de la Creueta. Pàg. 78-
84. 
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- Apareix en “Cuadernos de transhumancia, nº 13. Pirineo Catalán”  (veure annex 9). 

 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR76  

Nom del camí: Camí de Vallcebre a saldes 

Origen: Molí de Vallcebre Final: Maçaners 

Amplada consuetudinària (m.): L’expedient de classificació de vies pecuàries fixa una amplada 
de 20 metres a aquest camí en terme de Guardiola de Berguedà. 

Descripció del recorregut:  

Des de les cases noves del Collet el camí surt per la carretera B-400 fins que es troba la primera 
corba. Passa per davant la mina del Collet i s’enfila fins que creua una carretera i arriba a la Font  
de la Torre. Passa per la Font de Foix i segueix un tram de carretera passant a prop de la Boïga. 
Segueix fins a Soldevila i continua pels cingles de Vallcebre, que corresponen també amb el 
límit del terme.  Continua fins a l’alçada del Prats, on es troba amb el camí de Vallcebre i el Coll 
de Fumanya, entre el Km. 4 i el Km. 5 de la carretera B-400. Continua prop del poble de 
vallcebre, creua un torrent i se’n va cap a Cal Tiet, on es troba amb un camí que enllaça amb la 
carretera de Saldes.  Continua  per la Soleia, Cal Japet, Cal garcia, Ca la Pona i el Molí de Jou, on 
es troba amb el camí que va cap a saldes. 

Informant(s):  Enquestador(a):  

Fonts documentals:  

- En l’expedient de classificació dels camins de Guardiola de Berguedà descriu aquest 
camí en el Camí de Guardiola de Berga a Peguera, i en el Camí Ral de Saldes. 

- Apareix com a en el 1:50000 vell de Gósol (1949) 

Notes:  

Aquest camí s’utilitzava per anar a Peguera  des de Guardiola segons ens explica l’expedient de 
classificació de les vies pecuàries del terme de Guardiola de Berguedà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GDNB - Inventari de camins ramaders del Berguedà 

2007 108

INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR77 

Nom del camí: Camí de Vallcebre i el Coll de Fumanya 

Origen: Cal Griera Final: Casa de la Creu de Fumanya 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del Camí que va de Guardiola de Berguedà a Saldes surt un altre camí ramader a l’alçada 
de Cal Griera i el Molí de Cal Coix. Segueix en direcció al càmping, i cap al Molí de Vallcebre, 
on es creua amb un altre camí. Continua cap a Ca l’Andorrà, passa pel mig del poble de 
Vallcebre i segueix cap al Grau de Vallcebre, fins que arriba fins al Coll de Fumanya. Segueix 
fins que es troba el Torrent de la Font dels Cóms i el creua. Es troba la carretera BV-4025  a la 
que segueix durant un tram fins que es troba amb la casa de la Creu de Fumanya i el Camí de la 
Garganta. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix en alguns trams en el topogràfic 1:50000 vell de La Pobla de Lillet (1951) 

- El podem trobar en el 1:50000 vell de Gósol en alguns trams (1949)   

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR78 

Nom del camí: Camí de Gisclareny  

Origen: Cal Cerdanyola Final: Coll de la Bena 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del camí que va de Bagà a Gósol passant per Gisclareny hi ha una variant que surt 
aproximadament de Cal Cerdanyola. A mà dreta trobem el camí que puja a Coll de Pendís i a 
mà esquerre hi ha el que porta cap al Puig de la Baga, on el camí s’enfila per la carena fins als 
Castellots, i segueix fins que troba al poble de Gisclareny, on es pot seguir per un camí 
procedent de Guardiola i que va cap al Coll de la Bena.  

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- El recorregut d’aquest camí surt en el topogràfic 1:50000 vell de Gósol com a “Camino de 
Saldes” (1949)  

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR79 

Nom del camí: Camí exclusiu de la gent de Brocà 

Origen: Bagà Final: Brocà 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de Bagà, aproximadament a l’alçada del torrent del Mig, surt un camí ramader d’ús 
exclusiu de la gent de Brocà.  El camí surt en direcció als Plans de Cal Rotllan i va cap a Cal 
Vilalta. Continua cap a Cal Cosí, fins que s’enllaça amb el camí ramader pel que tothom pot 
passar. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet (1951)  

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR80 

Nom del camí: Camí de Castellar de N’Hug a Gombrèn per Montgrony 

Origen: Castellar de N’Hug Final: Límit de terme (Ripollès) 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  Des del poble de Castellar de N’Hug, concretament del barri de Cal 
Ros agafa aproximadament la carretera que va  cap a Sant Joan de Cornudell i surt del terme tot 
dirigint-se cap a Meians. Passa a prop de Forroi i segueix de forma aproximada el Torrent de 
l’Esllavissada fins que surt del Berguedà. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche 

Fonts documentals:  

- Del Lluçanés a la Cerdanya resseguint camins ramaders, fa la descrpció d’aquest camí des de 
Castellar de N’Hug fins que surt del terme i de la comarca.   Pàg. 96-104. 

Notes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GDNB - Inventari de camins ramaders del Berguedà 

2007 112

INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR81 

Nom del camí: Camí de les Serres de Biure 

Origen: Coll Cervera Final: Vilafranca del Penedès 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del camí de Prats, a l’alçada de Coll Cervera surt un camí que va en direcció a les Serres de 
Biure. Des de Coll Cervera el camí es dirigeix cap a la casa dels Degollats, i cap a Sallent. 
Travessa Santpedor, on hi ha dormida a la plaça del poble. Continua cap a Manresa i cap al 
Pont Vell, on hi ha dret de dormida a sots del pont.  Segueix cap a Cal Massana, on hi ha dret de 
returada, i cap a l’estàtua del timbaler del Bruc, on també hi ha dret de returada.  Finalment el 
camí arriba a Vilafranca del Penedès. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

 

Notes:  

Aquest camí no està ben documentat, i falta precisió en la descripció del seu traçat, i per tant no 
es troba digitalitzat en el SIG. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR82 

Nom del camí: Camí de Malanyeu 

Origen: Camí de Bagà Final: Malanyeu 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del camí que va de Berga a Bagà, surt el camí de Malanyeu. Aproximadament a l’alçada de 
la casa del Far surt una carrerada que passa per darrere de la casa del Far i segueix cap a Cal 
Clotet i Ca l’Anglada de Malanyeu. El camí ramader segueix el traçat del camí ral de Malanyeu. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí apareix en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet (1951)  

Notes:  

“En el pas del camí ral de Malanyeu a Berga trobem la cova dels Lladres o Balma Negre, on antigament 
s’hi amagaven els lladres. Aquests sabien que l’amo de Cal Cabanes havia de baixar a fer un pagament a 
Berga i que havia de passar per allà. Aquest home era també l’amo del Galló de Cercs, on els masovers 
sempre li tenien l’habitació a punt. Sempre que aquest home baixava cap a Berga, sempre baixava amb 
una mula i se’n anava a passar la nit al Galló de Cercs. L’amo sabia que allà hi havia el pas dels lladres i 
que aquests segur que estarien allà esperant-lo. Va agafar la dona més vella i bruta que coneixia i la va fer 
passar abans que ella amb els seus calers. Quan va passar pel pas dels lladres aquests la varen veure tant 
destartalada que la van convidar a esmorzar de la pena que els va fer.  Al cap d’un parell d’hores l’amo de 
Cal Cabanes va baixar amb la seva mula. Els lladres ja l’estaven esperant i el van parar i registrar. Els 
mateixos lladres es van donar compte de que el amo de Cal Cabanes els hi havia pres el pèl i que els calers 
els portava aquella dona tant bruta i destartalada a la que van convidar a esmorzar.” 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR83 

Nom del camí: Camí de Vallcebre al camí de Saldes 

Origen: Cal Pubilló de Vallcebre Final: Camí de Saldes 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Prop del poble de Vallcebre, després de Granés, hi ha el camí ramader que passa per Cal Pubilló 
i pels camps del tutor. Passa per sota la Soleia, i continua per sobre de Cal Tiet. Agafa en 
direcció a Saldes fins que troba amb el camí de Guardiola a Saldes. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix com a “Camí de Saldes a Vallcebre” en el 1:50000 vell de Gósol (1949) 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR84 

Nom del camí: Camí del Ripollès al Pla d’Anyella 

Origen: Ripollès Final: Camí de Castellar de N’Hug al Coll de 
la Creueta de pas exclusiu de vaques i eugues 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de la comarca del Ripollès aquest camí entra al Berguedà des de Meians. Segueix el traçat 
del Torrent de Remoló en direcció al Coll amb el mateix nom. Continua cap a Pedra Picada, i 
poc després es troba amb el camí procedent de Castellar de N’Hug a la Cerdanya pel Coll de la 
Creueta i de pas exclusiu de vaques i eugues. 

Informant(s):  Enquestador(a):  

Fonts documentals:  

- Francesc Morera en “Els Camins del Ripollès” (p.29) fa menció “(...) Al Ripollès en trobem 
molts, alguns d’ells tenen els seus punts d’origen en llocs tan allunyats com Tarragona, 
Manresa, la comarca del Bages, Osona i el Ripollès. El més utilitzat de les nostres contrades és el 
que va fins al Pla d’Anyella.” Va acompanyat d’un mapa amb el traçat d’aquest camí i de 
la descripció del seu recorregut en comarca del Ripollès. 

- El camí destinat a les ovelles apareix descrit en el llibre d’Igansi Forcada, com a Camí 
del Coll de la Creueta a Campelles. Pàg118-122. 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR85 

Nom del camí: Camí de Llenes 

Origen: Cases Noves del Collet Final: Gisclareny 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Passades les Cases Noves del Collet, prop de Guardiola trobem un dret de  borada de la gent de 
Saldes a mà dreta del camí ramader si puges, on actualment trobem el Polígon Industrial. Aquí 
surt un camí que passa pel mig del dret de borada i agafa la carrerada que porta cap al Vilar i a 
Llenes. El camí deixa el riu Saldes a mà esquerre, i segueix en direcció a Gisclareny. Passa per 
sota el camp de la canal i va cap al Camp del Cep. Continua cap a Cal Noguera i Cal Estevenó. 
Segueix cap els Portells i Vilella, i continua cap a Sant miquel de Turbians i enllaça amb el camí  
de Gisclareny.   

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix la meitat del camí en 1:50000 vell de La Pobla de Lillet (1951) 

- Apareix en el 1:50000 vell de Gósol (1949) 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR86 

Nom del camí: Camí de Sant Julià de Cerdanyola 

Origen: Cases Noves del Collet Final: Sant Julià de Cerdanyola 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de les Cases Noves del Collet, prop de Guardiola de Berguedà, surt un camí a mà dreta que 
va en direcció Sant Julià de Cerdanyola.  El camí passa per darrere de les Cases Noves i travessa 
el pont de Roca Roja. Aquí es troba el camí que va en direcció a Fontanals. El camí puja per dalt 
de la carena i continua en direcció Sant Julià. Un cop dins del poble, prop del cementiri, es troba 
el camí que ve de Guardiola.  

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet (1951) 

- L’expedient de classificació de vies pecuàries de Guardiola parla de part d’aquest camí, 
concretament del tram que va des del poble de Sant Julià de Cerdanyola  fins a agafar el 
camí que porta a la Clusa, és a dir,  quan el camí agafa en direcció oest seguint el 
Torrent de Lavallol. 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR87 

Nom del camí: Camí dels Cingles de Vallcebre 

Origen: Cal Griera Final: Coll de Fumanya 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de Cal Griera (tocant a la carretera B-400 de Guardiola a Saldes), el camí va cap a Cal Clotet 
i Cal Genola per una carrera que travessa pel mig d’uns camps. Passa per la vora d’un safareig i 
segueix cap a la Martina i cap al Grau de Sant Climents. Segueix cap a Cal Menut i agafa en 
direcció a la barrumba , on hi ha dret de returada dels ramats. El camí s’enfila per la carena del 
Boixader fins al Coll de Fumanya, on hi ha dret de returada a Cal Palanca i a Cal Burguet.  

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals: 

- Apareix part d’aquest camí en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet. Part apareix com a 
“Camino de San Cornelio”(1951) 

Notes:  

A la Barrumba van matar un pastor perquè agafava camps de la casa “Per cada Ovella un llop, i 
per cada pastor un dimoni”. 

Hi ha una altre història de Vallcebre que explica que entre Cal Menut i el Pla de Barrumba, hi 
ha un turonet de pedres on varen matar un pastor. Abans d’arribar al Pla hi ha una muntanyeta 
de rocs, on cada vegada que hi passes has d’agafar un roc , et gires d’esquena a la muntanyeta i 
dius metre el tires enrere: “Me cago en la mare que et va parir” i tires un escopit a terra.  Aquesta 
tradició ve de quan al poble de Vallcebre encara no hi havia escriptures de propietat, i un de 
Vallcebre, més espavilat que els altres, va marxar cap a Madrid, i es va escripturar tot el poble al 
seu nom. Quan la gent del poble se’n va adonar el van anar a esperar abans del Pla de 
Barrumba, i quan el varen veure arribar el varen matar. D’aquí ve tirar el roc girat d’esquena 
mentre es diu: ” Me cago en la mare que et va parir” i tirar un escopit a terra. Ernest Sitges. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR88 

Nom del camí: Camí de Guardiola a Gósol 

Origen: Les Cases Noves del  Collet  Final: Sorribes 

Amplada consuetudinària (m.): L’expedient de classificació que parla d’aquest camí fixa una 
amplada de 20 metres pel tram classificat que transcorre per terme de Guardiola de Berguedà. 

Descripció del recorregut:  

Davant de les Cases Noves del Collet, on hi ha dret de dormida,  surt un camí ramader en 
direcció Saldes. Aquest camí passa pel pont romànic i pel mig de la fàbrica Rotllan. Llavors 
s’enfila pel camí de la Torre i passa per darrere del Mas Pei i per Cal Griera, on es troba amb el 
camí que va cap al Grau de Sant Climents. Continua passant per davant la casa de Cal Griera, i 
cap a Cal Coix. Passa vora l’Hostal de l’Arengada i per sota el cementiri i l’església de Sant Julià 
de Freixans. Continua passant per davant de les escoles i cap a la Serra del Boix, passant per 
davant de la capelleta. Al Collet hi havia dret de borada de la gent de Saldes i Maçaners. 
Segueix pel Pujal i Cal Francesc, i agafa la carretera des del Càmping Susen aproximadament 
fins a Can Susenc. Continua cap a Maçaners, on es troba una variant d’aquest mateix camí. 
Segueix passant molt a prop de la Font Vella i el Sull, i es dirigeix cap a Molers i les Llenes. 
Passa per Cal Faldella i pel Càmping Perdaforca. Creua la carretera i es troba amb la variant 
d’aquest mateix camí a l’alçada del Molí de la Palanca. Continua vorejant el cementiri de Saldes, 
torna a creuar la carretera i entra al poble de Saldes. Segueix cap a cardina i passa per Cal Ninot. 
Segueix passant per entre les Carboneres Pedraforca i el Coll de Jou, i es dirigeix cap a la Solana 
de Capdevila, fins a Bardinas i Sorribes, on es troba amb el Camí que ve de Peguera i que va cap 
a Gósol. 

Des de Maçaners hi ha la opció de dirigir-se cap al cementiri i continuar cap a Ca l’Anella i 
algunes cases més del terme de Saldes. Continua cap a la Font dels Gravats i agafa en direcció al 
Torrent del Palancó. Segueix un tram de Torrent fins que es troba la Collada de Prats, on canvia 
de direcció. Segueix vorejant els Cingles de Costa Freda i el Portell Solà. Continua fins al Coll de 
Pradell i passa molt a prop de les Mines, on agafa el límit de parc fins a la Pleta de la Vila de 
Saldes. Segueix el Torrent d’Aigüa salada pels Graus fins a la Font negre. Passa per Cal 
Estevelló i per Cal Forneró fins que troba la carretera i el camí que estem describint a l’alçada de 
la Font de la Palanca.  

 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de Gósol (1949) 

- Apareix en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet (1951) 

- En la descripció del Camí ral de Saldes apareix descrita la part d’aquesta via pecuària 
que transcorre per terme de Guardiola de Berguedà.  

Notes:  

Des d’una mica abans de Maçaners l’entrevistat no coneix el camí, així que ens hem hagut de 
basar en la seva majoria en altres fonts documentals per poder determinar el traçat d’aquest 
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camí. 

A Cal Griera hi ha el roure dels Pastors, on els pastors jeien i feien foc per passar la nit. Ernest 
Sitges. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR89 

Nom del camí: Camí de la Nou de Berguedà 

Origen: La Cassassa Final: Pla de Clarà 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

El camí sortia de la Cassassa i travessava el riu. Continuava per l’era de Sant Salvador i per 
l’església vella i passava pel cementiri. Continuava pel camí ral fins a la Nou. Un cop passat el 
santuari de la Mare de Déu de Lurda seguia cap al torrent de la Nou aproximadament pel traçat 
de l’actual carretera. Segueix en direcció al Pla de Clarà. A la bassa del Pla es torben els camins 
que pugen de Berga.  

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- El traçat d’aquest camí apareix en el 1:50000 vell de Berga (1951) 

Notes:  

L’Ernest Sitges explica que sap de l’existència d’un camí que anava de la Nou a Malanyeu, i que 
servia per desviar el bestiar que anava empestat. Però no en sap el recorregut.   
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR90 

Nom del camí: Camí de la Garganta 

Origen: C-16 Final: Collada de Ferrús (Ca l’Agutzil) 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Sobre la casilla del Canal surt un camí ramader fins a la Font de la Garganta, continua cap al 
racó dels Ais i cap a la Font de la Parera, on hi ha dret de borada. Segueix pel camí ral de Fígols 
en direcció a Fígols Vell, passa per la plaça de l’Església i agafa en direcció Fumanya per sobre 
de Cal Burguet, on es creua amb un camí procedent de Vallcebre.  Al Coll de Fumanya hi ha 
dues dormides. El camí continua passant per sobre la casa de Puelles i cap a la Font del Cirerer i 
per sota la casa de la devesa de la Creu. Continua en direcció al Pla de la Creu, on hi ha una 
returada. A mà esquerre hi ha el camí que puja de Coll Mercadal. Un trosset més endavant a mà 
dreta es pot trobar un altre camí procedent de la Serra d’Ensíja, amb dret de borada a la Font de 
Cal Coix de Peguera. A la dreta del camí trobem la Font de la Aimada, i continua passant per 
darrere de les roques de Peguera. Passa per sota la Collada de Ferrús fins que es troba amb un 
altre camí, procedent del Camp del Vidre (Rasos de Peguera). 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix com a “Camino de Peguera a Fígols” en el 1:50000 vell de Gósol (1949) 

- Apareix part d’aquest camí en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet (1951) 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR91 

Nom del camí: Camí dels Pegueresos 

Origen: Sant Jordi  Final: Coll de Melques 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

El camí surt aproximadament de Sant Jordi, i agafa per la carena de Carbonís. Segueix per l’era 
d’Esquerols i va cap a la Plana del Pou seguint per dalt de la carena. Després baixa cap a la Baga 
de Fumanya, on es troba el camí que porta a Coll Mercadal.  

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR92 

Nom del camí: Camí de Gisclareny 

Origen: Guardiola de Berguedà Final: Camí de Saldes 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del Monestir de Sant Llorenç de Guardiola el camí segueix en direcció a Bagà, i continua 
passant per la casa de Ribollet i pel Molí del Cassó, on es troba amb un altre camí que va cap a 
Berga.  S’enfila cap a la Vinya Vella  per l’esquerre del torrent i entre en terme de Viudu i els 
Emprius de Bagà. Segueix cap a la Font del Cortal, cal Quer i el Roc dels Quatre Batlles. 
Continua carena amunt fins a la Roca dels Coms i es dirigeix cap a Cal Raler, on hi ha dret de 
borada a la Font. Continua fins que es troba amb el camí que va cap a Saldes. Arriba a 
Gisclareny i al Coll de la Bena, on es troba amb el camí que ve de Gósol i que va cap a Bagà. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de Gósol (1949) 

- Apareix en el 1:50000 vell de La Pobla de Lillet com a “Camino de Santa Fe” (1951) 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR93 

Nom del camí: Camí de Coll Mercadal 

Origen: Castell de Sant Ferran Final: L’Estany 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

El camí surt de l’entrada del Castell de Berga, i agafa cap a la dreta, per on actualment hi ha els 
dipòsits de l’aigua. Aquí es troba amb el camí que va a Peguera. Passa per Cal Parraquer de 
Berga i segueix per la carena amunt pel Mercadal, i davant de la casa de la Creu del Mercadal hi 
ha dormida.  Continua per la carena entre Vilaformiu i Can Maurí, i per la carena que ve del 
Castell de Blancafort. Aquí hi ha dret de returada de 3 dies i també dret de dormida.  Segueix 
fins que es troba el camí que puja de Corbera i que va cap a l’Estany.  

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche Rius 

Fonts documentals:  

- Apareix en el 1:50000 vell de Berga (1951) 

- Apareix en el 1:50000 vell de San Lorenzo de Morúnys (1954) 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR94 

Nom del camí: Camí de Peguera 

Origen: Ermita de Sant Jordi Final: Camí de Peguera a l’Estany  

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des de l’Ermita de Sant Jordi de Cercs surt un camí que va en direcció a Peguera. Passa pel 
Collet d’Ortons i agafa en direcció a l’Erola passant per darrere de la casa de Cal Torner i per 
Vall-llobrega. Passa per l’Erola i per la Collada de Palou, on hi ha dormida dels ramats. El camí 
segueix per Cal Mintrossa i Cal Fortaner, on aproximadament trobem els camins que venen de 
Collet Mercadal i els que pugen cap a Peguera. 

Informant(s): Ernest Sitges Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR95 

Nom del camí: Camí de Cal Marçal a la Baga de Sitges 

Origen: Cal Marçal  Final: Baga de Sitges 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

El Camí surt de la Coma i es dirigeix cap al Saltet, fins a arribar al pont de Cal Marçal i el creua. 
Continua des de la gasolinera del Clot de l’Alba cap a la Frau o Cal Feliu i la Sobiraneta. 
Continua cap a l’Hostal de Ferriols i el Molí de Geumar i cap a Cal Mixó o Becs i arriba fins a la 
Baga de Sitges, on es troba amb el Camí que ve de Viver i Serrateix i el que porta al Grapal. 

Informant(s): ): Josep Pagerols Costa/ Josep 
Subirana Casafont/ Antoni Santasusagna Reig i 
Maria Gràcia Dolla Capelles 

Enquestador(a): Noèlia Arco Casals 

Fonts documentals:  

 

Notes:  

No digitalitzat per falta d’informació en el seu traçat. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR96 

Nom del camí: Camí de Montellà a Prat de Cadí 

Origen: Montellà Final: Prat de Cadí 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des  de Sant Martí dels Castells i Corb, el camí passa entre Montellà i Martinet. Passa per Perbas 
i la Borda del Tonico, i continua cap a Estana, on hi ha un camí que puja  per la Font de Cristall i 
surt a dalt del Cadí.  

Informant(s): Pepet Ribera Enquestador(a): Alba Escriche i Rius 

Fonts documentals:  

- Aquest camí es present en el 1:50000 vell de Bellver(1951) 

- Apareix part d’aquest camí en el 1:50000 vell de Gósol (1949) 

- Apareix en “Estadística de las vías pecuarias de la provincia de Lérida” (1916) (veure annex 2). 

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR97 

Nom del camí: Camí de Manresa 

Origen: Manresa Final: Casserres 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

El Camí puja de Manresa passant per Balsareny, i segueix en direcció la Grapal. Continua en 
direcció a l’Hostal de Ferriols i l’Hostal Nou, segueix per la Clota i fins a Cal Serra, al carrer de 
la Creu, i segueix fins a l’Esglèsia. El camí segueix pel carrer Major si es vol continuar cap a 
Berga.  

Informant(s): Ramon Mas Puig Enquestador(a): Noèlia Arco Casals 

Fonts documentals:  

Notes:   

Per la poca informació de la que disposem, no es pot dibuixar el traçat d’ aquest camí. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR98 

Nom del camí: Camí de Vilafresca 

Origen: Viver i Serrateix Final: Vilafresca  

Amplada consuetudinària (m.): Corriol 

Descripció del recorregut:  

Sortien de Viver i Serrateix aproximadament per Cal Divins i el camí passa per entre l’Alzina de 
Merola i el Garpal i es dirigia cap a Vilaseca. 

Informant(s): Joan Capelles Enquestador(a): Noèlia Arco Casals 

Fonts documentals:  

Notes: Aquest camí era utilitzat pels pastors quan portaven el bestiar a veure aigua quan hi 
havia secada. Falta informació per poder-ne dibuixar el traçat.  

Tabé podría ser que aquest camí correspongues a una part del camí de Navàs a montmajor, ja 
que passa per Cal Divins i va per la caren a fins a Vilafresca. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR99 

Nom del camí: Camí de la Tor  

Origen: Sant Feliu Final: Gironella 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

El Camí arrenca de Sant Feliu i  puja pel Collet de la Costa, travessa la Riera de Merlès pel Molí 
del Mas, fa una forma de essa i segueix per la carretera fins a l’alçada de l’Hort de la Casanova. 
Segueix vorejant el Riu de la Pinya fins que arriba a davant de la casa de la Tor. Un cop a la Tor 
Nova es dirigeix cap a la Bassa i la Font dels Boencs, on hi havia dret de returada i de dormida. 
El camí creua els Boencs i segueix cap a la Plana de Vilanova i segueix carretera enllà. Continua 
passant entre Granges i la Bassa de Purins de Palau,  i després entra a la Vallnova i la Vallvella. 
Arriba als Pedregals, on segons l’informant deixa de ser un camí ramader principal i es 
converteix en un brenc amb menys importància, tot i que segueix cap a Cal Bassacs i els pisos de 
Cal Blau.  

Informant(s): Josep Pagerols Costa Enquestador(a): Noèlia Arco Casals 

Fonts documentals:  

Notes:  

Aquest camí es pot identificar perfectament amb l’ortofotografía 1:5.000, però per traçar el 
recorregut de la resta de camí la informació de la que disposem resulta insuficient. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR100 

Nom del camí: Camí de Gironella a Avià 

Origen: Gironella Final: el Lluert 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del revolt de la carretera BV-4132 a l’alçada de Cal Puntes surt el camí en direcció la Font 
del Vitxo. Agafa cap al Serrat dels Lladres i el Collet, on es troba amb el Camí que entra al poble 
de Casserres pels 3 Hereus. Continua cap al Pla de la Serra, on es troba amb un altre camí que es 
dirigeix cap a Graugés. Continua cap a Canamars, Codines i el Lluert, on arriba al Camí ral i 
ramader de Cardona, una mica per sota del poble d’Avià. 

Informant(s): Josep Pagerols Costa/ Lluís 
Pellicer Serra/ Ramon Solà “Ros d’Obiols” 

Enquestador(a): Noèlia Arco Casals/ Mª del 
Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

- Apareix com a camí ramader en el 1:50000 vell de Berga 

Notes:  

La Font dels Febles, era un punt de trobada dels camins procedents de Casserres, Gironella, 
Olvan i Prats. 
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR101 

Nom del camí: Camí de l’Espunyola a la Vall d’Ora 

Origen: Codonyet Final: Solsonès 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Des del camí ral de cardona, a l’alçada de Codonyet, se’n va cap a la Paret del Forn, el Cint, i 
passa a prop de Sant sadurní. Creua la Rasa de la Boixadera i passa per sota Santa Margarida. 
Continua cap a la Boixadera dels Bancs i surt del terme. 

Informant(s): Enquestador(a): Mª del Agua Cortés Elía 

Fonts documentals:  

 

Notes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GDNB - Inventari de camins ramaders del Berguedà 

2007 134

INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR102 

Nom del camí: Camí de Pedret al pantà de la Baells 

Origen: Sant Quirze de Pedret Final: Pantà de la Baells 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Aquest camí surt de Pedret i va seguint el Riu Demetge fins que queda tallat pel pantà de la 
Baells. 

Informant(s): Enquestador(a):  

Fonts documentals:  

Notes:  
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INVENTARI DE CAMINS RAMADERS DEL BERGUEDÀ 

 

 

Codi Camí: ICR103 

Nom del camí: Carrereda de Molers o Camí del Bosc 

Origen: Camí de Guardiola a Gósol Final: Coll de la Bauma 

Amplada consuetudinària (m.):  

Descripció del recorregut:  

Arrenca del camí de Gaurdiola a Gósol a l’alçada de la Font del Grauet. Continua pasant per 
Cal pere, Can Roc i l’Hostal pedraforca. Passa per Cal Xisquet i travessa la carretera de Saldes. 
Segueix cap a Molers, volteja el poble pel costat est i nord i s'enfila a la carena de les Espuelles. 
Baixa per Costa Mala cap a l'Aigua Salada. Entra per l'estret de Llúria,  i segueix el fons del 
barranc. S'enfila per l'estret de la Garganta i surt al Coll de la Bauma, on es troba amb d'altres 
camins ramaders. 

Informant(s): Ramon i Secundino Guillemas Enquestador(a): Xavier Campillo i Besses 

Fonts documentals: Informe pericial dels camins de Molers (2008) 

Notes: Aquest camí ramader està documentat en diferents escriptures de propietat de l'entorn 
de Molers amb el nom de la "carrerada". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


