
Salt del Brull, salt de la Capa i cova dels Trabucaires 
(19/02/2011) 

 
0.00 hores  Aparcament Horts d’en Roca (310m). Darrer punt on es poden deixar els cotxes actualment. 

Seguim en direcció nord la pista que ens portaria a Riu. La deixem per un camí que baixa a l’esquerre cap a pont de Valentí i l’antic hostal de 
ca la Bruta. Seguim camí fresat amb marques grogues. 

0.20 hores Cruïlla (361m). Deixem a l’esquerre camí que porta a Talaixà. 
Seguim sempre tota vora de riu per camí, fins que trobem la pista que porta a l’aparcament de la Muntada. 
Allà el travessem, per caminar pel costat dret del mateix.  0.45 hores Resclosa de la Muntada (370m). 
Seguim camí habitual d’anada a Sant Aniol amb les clàssiques pedres humides i desgastades pel pas del vianants. 

1.15 hores Cruïlla (439m). Aquí trobem el GR-11 El camí de més a la dreta (direcció est) ens portaria a coll Roig, seguim 
en direcció nord (recte o esquerre) que ens portarà cap a Sant Aniol (hi ha dues branques del camí que porten allà mateix), tot i que un xic més 
endavant deixarem un camí (a la dreta) no tant clar que ens portaria cap a les Canals i a la Comella o Sant Julià de Ribelles. 
L’arribada a Sant Aniol es farà amb el GR-11, entrant per un pont que s’ha habilitat en els darrers anys. 

1.30 hores Sant Aniol d’Aguja (464m).   Antic refugi, ermita i font. 
Tornem a sortir pel mateix pont on hem arribat i aquí seguirem unes marques vermelles que porten inicialment cap al nord amb un camí no 
tan clar. El camí s’enfila a bon ritme tot seguint direcció est. 

1.50 hores Collet de Clarioles (571m).   Parada i fonda de 25 minuts per esmorzar. 
Aquí deixem un camí que baixa a la dreta i que ens portaria cap a les canals. 
Seguim en direcció nord (esquerre) com si anéssim cap a can Llebre, però no arribarem al pujant del mateix nom. 

2.30 hores Cruïlla (721m).   Agafem camí esquerre que baixa i deixa el camí principal. 
  No hi ha marques, només alguna fita ocasional. El camí té alguns trams de forta baixada (que més d’una vegada ens fan 

apuntar el cul a terra) fins a arribar al riu. Una vegada al riu anirem cap a l’esquerre per trobar-nos a sobre el salt 
del Brull. 3.15 hores Part superior del salt del Brull (513m). 
Aquí no es pot seguir riu avall perquè hi ha un saltant d’uns 20m que com a molt es pot rapelar. 



A la dreta del saltant hi ha un camí poc fresat amb marques roses ocasionals que ens portaria a una cruïlla (que trobarem més endavant) 
poc abans del passant del Gamarús. Ara pujarem riu amunt per anar a visitar un altre saltant. Aquest tram 
pot ser més o menys feixuc de fer, en funció de l’aigua que baixi per la riera. 
Poc abans d’arribar al salt de la Capa el riu s’acosta molt a una cinglera que serà la que haurem de seguir per anar  a la cova dels Trabucaires. 
Una vegada a peu de cinglera, seguirem la riera uns metres més cap a la dreta fins a tenir a davant una gorga més gran i el salt de la Capa. 

3.40 hores Salt de la Capa (547m).   El nom del saltant defineix perfectament el que estàs veient. 
Des d’aquí, si es ressegueix la cinglera, ja podem endevinar on es troba la cova dels Trabucaires. 
Recularem fins a trobar la cinglera i començarem ara en forta pujada seguint un camí poc marcat que mai deixa gaire el cingle i que ens 
portarà a una cruïlla de camins. A aquesta cruïlla hi tornarem a passar quan baixem de la cova dels 
Trabucaires. Seguirem en forta pujada cap a l’oest fins a arribar un punt on caldrà grimpar. Estem accedint a la cova dels Trabucaires. 
En aquest punt no està de més ajudar-nos amb una corda que ens serà encara més útil en la baixada. 
Aquí tardem uns 20 minuts per superar amb tot el grup aquesta petita grimpada. 
Després de fer aquesta grimpada passem per una zona on cauen pedres fàcilment i per on s’ha de circular amb més cura. Des d’aquí ja podrem  
veure l’entrada de la cova. 4.45 hores Cova dels Trabucaires (721m). 
Parada de 15 minuts. És una cova no molt profunda i força alta que entra cap a dins la 
cinglera amb una mica de pendent. Té un petit mirador a l’exterior un xic aèri. 
Després de sentir-nos una mica bandolers desfem en compte el camí cap a la grimpada i posteriorment a la cruïlla abans comentada. 
El camí ens portarà en direcció sud inicialment. Al cap de poca estona passarem per una petita tartera, d’on podem 
agafar un caminoi que surt a la dreta del que seguim, que puja tartera amunt, que ens permetria pujar a la lleixa Palomera (creiem que aquest 
és el camí que passa pel Pujant de la Palomera o Pujant del Pla d’en Barrufa). 
Nosaltres seguirem el camí principal que segueix direcció sud-est o est. 5.45 hores Cruïlla (625m). 
Seguirem en direcció sud, sud-oest cap al passant del Gamarús, però deixem a l’esquerre el camí que baixaria al Salt del Brull (part 
superior), tot seguint les marques roses abans comentades. A la dreta deixem un altre camí que creiem també va a la lleixa 
Palomera. Recordem que de la Lleixa Palomera es pot accedir a llocs amb noms 
tan curiosos com el Clot de les Puces o a la Tuta dels Morts. 6.15 hores Passant del Gamarús (625m). 



  Pas un xic aèri equipat amb cadenes. Seguim per camí poc fresat i amb poques marques cap a can Barrufa, 
passant per una zona amb aulines. 6.25 hores Can Barrufa (561m). 
Passem per prop de la casa i dinem en una petita era. 35 minuts per dinar. 
Continuem primer en direcció sud-oest fins a travessar el torrent del Bac d’en Barrufa. Després del torrent seguim direcció sud-est fins a 
trobar una altra vegada el GR-11 que fa molta estona que hem deixat. En aquest punt hi ha una casa en ruines (cal Sastre). 
D’aquí seguim una estona petita el GR com si tornéssim a Sant Aniol, però ben aviat agafarem un caminoi a la dreta que ens permetrà fer 
dressera i estalviar-nos un tros del camí de tornada de Sant Aniol. 7.45 hores Resclosa de la Muntada (370m). 
Desfem tot el camí que hem fet a primera hora del matí fins el punt de sortida. 

8.20 hores Aparcament Horts d’en Roca (310m).  
  
    
  
  


