
                                                 
 

DISSABTE 25 MAIG 2019 

Bagà-Coll de la Bena-Gisclareny-Bagà 

Distancia: 35 km 

Circular 

Desnivel: 1005 m 

 

Sortim de Bagà anant a buscar la pista asfaltada que puja fins a Gisclareny, tot planejant arribem al pont de Sant 

Joan. Començem a pujar fins arribar a un petit túnel. Seguim pujant per l’enquitranat fins que agafem una pista a 

la dreta, que dóna un respir tot planejant de cara amunt fins que arribem a una desviació que ens portaría a Sant 

Martí del Puig. 

 

 

 

La pista es torna a enfilar una mica dreta fins arribar al torrent del Puig. Respirem  i tronem-hi, ara potser amb 

menys pendent, passem pel costat de les ruïnes de Murcurols. A la dreta farem una ziga-zaga llarga que ens 

encara primer, a les Penyes Altes del Moixeró , que comencen a treure el cap, i després al Puig de Terrers. Ara 

amb pendent constant fem els quatre quilòmetres que separen Murcurols del coll de la Bena. 

 

Del coll de la Bena trenquem cap a la dreta a l’inici amb el mateix pendent que més endavant es suavitza fins a fer 

un últim repetjó que ens deixa al coll de Bauma. Agafem la pista de l’esquerra que ens baixa a tot drap fins a 

Gresolet. Aquí hi ha una àrea recreativa amb una font d’aigua potable. 
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Encara seguim baixant amb força pendent fins gairebé arribar a Casalots. Anem tota l’estona al costat de la riera 

de Gresolet, ara ja amb pendent més suau seguirem el curs del Saldes en direcció contraria a l’aigua fins que 

finalment el travessarem per agafar una pista que el seguirà aigua avall. 

 

 

 

La pista anirà paralel•la al riu uns 11 quilòmetres, tot i que se’n va separant en alçada, fins arribar a la roca de 

Griera. Aquí es perd alçada però hi trobarem alguna pujada entremig , en general és pedregosa i es fa carregosa. 

Quan arribem a la roca de Griera ens anem apartant del riu i anem a buscar la carretera B-401 que baixa de 

Saldes. Fem una baixada de tres quilòmetres per asfalt i arribem a la C-16. 

Travessem la C-16 amb molta precaució, porta força transit, i a l’altre banda anem a buscar un camí que s’acosta 

al Llobregat i que ens portarà a Guardiola de Berguedà. Travessem el poble i anem a buscar la Via del Nicolau, un 

sender ample que puja suaument fins a una pista asfaltada que ens baixa a travessar el Bastareny i arribem a Bagà 

 

 


