4a Etapa Travessa del Pirineu
La Vajol – Arles sur Tech
19 de novembre del 2011
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Sortim de la Vajol (605m) a les 8 del matí. El punt de sortida és la cruïlla entre la
carretera que va al coll de Manrella i la pista de terra que ens portarà a les Salines
(després de l’aparcament del restaurant Comaulis Manrella). Seguim aquesta pista
que va al Santuari de les Salines, deixant a la nostra dreta al cap d’una estona la font
de Cucut i poc després arribarem al mas del coll de Lli i al coll del mateix nom.

Coll de Lli (708m). Queda un xic a la dreta de la carretera. Hi ha uns rètols
informatius de que per allà hi vam passar molts republicans que marxaven exiliats
cap a França (entre ells el president Companys, en Manuel Azaña o en Jose Antonio
de Aguirre).

Deixem a la nostra esquerra el camí que porta al Castell de Cabrera, una torre en
ruines, que és un bonic mirador de Maçanet de Cabrenys i de la Garrotxa vista des
del nord.
Continuem per la pista, pasem el coll de les Cordes i seguim pista amunt.

Arribem al Pla de les Creus (1009m) aquí trobem un cruïlla ben senyalitzada amb el
GR. És en aquest punt que agafem un camí fresat que passa pel mig del bosc que ens
portarà al Santuari, tot passant primer per la font de les Salines.
Santuari de les Salines (1082m). Parada tècnica de 30 min per esmorzar, el
bar/restaurant encara està tancat, però visitem el refugi no guardat que hi ha en el
mateix edifici del santuari.

Seguim ara la pista per on arriben els cotxes al santuari i el cap d’uns 200m deixem
la font de la cova a l’esquerre i arribem a la cova de les Salines. La cova, que sembla
natural, se li ha fet una porta amb una retxa i a dins té un petit altar amb una mare
de Déu, una mica d’humitat i força desordre.
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Agafem un camí fresat que surt del costat dret de la cova i que puja fortament en
direcció al coll.

Arribem al Coll de les Salines o Coll del Pou de Neu (1246m), on veiem el GR-10 que
vam deixar a les Illes. Enlloc d’agafar la pista asfaltada fins al repetidor de TV,
seguirem les marques grogues que ens fan passar pel mig de la fageda tot superant
fortes pendents.

El Moixer (1446m). Aquest és el pic on hi ha el repetidor i un punt geodèsic. Avui
amb el vent que tenim, ens acompanyen unes vistes espectaculars del Rosselló i el
Vallespir, a més de l’Empordà i la Garrotxa.
Des del repetidor carenem fins al Pic del Roc de la Frausa (1450m). Aquesta part del
camí cal estar una mica atent. Per pujar al cim caldrà fer una petita grimpada.

Continuem carenant tot perdent una mica d’alçada i seguint marques grogues. Al
cap d’uns 20 minuts trobem una cruïlla on tenim dues opcions interessants. Així ho
demostren els canvis que ha sofert el GR-10 ens aquests darrers anys.
Opció 1: Seguir cap a l’esquerre (en direcció est) tot seguint el GR-10, que passarà
pel coll Cerdà i un molí serrador per anar cap a Montalbà. Quan vam fer aquesta
mateixa etapa, fa 10 anys, el GR no passava per aquí i nosaltres vam escollir aquesta

opció (o potser va ser aquesta opció la que ens va escollir a nosaltres, ja que hi havia
força neu i no vam veure totes les marques que hauríem d’haver vist...)

Opció 2: Deixar la carena i anar cap a la dreta en direcció nord-oest. També seguim
marques de GR, però només momentàniament, ja que estem fent aquesta variant de
GR que enllaça amb el camí que ve del coll de les Salines i que fa 10 anys no existia
com a tal. Aquesta és l’opció que escollim.
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Al cap d’uns 20 minuts més trobarem un rètol indicador que ens informarà
d’aquests canvis en el recorregut del GR.
Tot i no estar seguint el GR, el camí és fresat i no és perdedor. Es veuen marques
grogues marques de GR mig esborrades.

Puig de la Porrassa (1182m).
El camí continua baixant en forta pendent. Això es pot comprovar amb les sovints
relliscades de la gent.
Coll del Ric (964m). Cruïlla de camins. Podríem seguir carenant tot anant en direcció
nord-est, però agafem el camí de l’esquerre que va incialment cap a l’est.

Cortal de la Garriga (895m). Aquí deixem un camí que va cap a l’est que ens portaria
al molí serrador.

El camí continua baixant i passarà prop d’una casa que s’anomena can Fèlix .
Llavors continuarem baixant, algunes vegades tot fent dressera i d’altres seguint les
ziga-zagues que fa la carretera, ja que algunes no les podrem evitar i les haurem de
fer tot seguint la pista.
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Passem prop d’una casa anomenada el Casot i continuem baixant fins a trobar la
carretera asfaltada que va a Montalbà, des dels Banys d’Arles.
En arribar a la carretera asfaltada seguirem cap a l’esquerre per acabar d’arribar al
nucli de Montalbà.

Montalbà (543m).
Parada de 25 minuts per dinar.
En aquest pobles hi arriba una pista asfaltada dels Banys d’Arles. També des de la
mateixa plaça-aparcament del poble podem baixar per camí als Banys d’Arles
(Aquesta és l’opció que vam seguir la darrera vegada que vam fer aquesta etapa).
Nosaltres continuarem amb el GR-10 que passa pel costat esquerre d’un faig gran.
El camí ara incialment anirà en direcció sud i farà tot una volta planejant, per
continuar cap al nord-oest primer i llavors tornar cap al sud-oest.
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Trobem una carretera asfaltada i la seguim en direcció sud, cap a una zona
anomenada el Molí de la Paleta on hi ha una gîte d’etape.

En aquesta zona baixarem al riu i l’haurem de travessar. Suposem que amb el riu en
condicions normals es passa bé amb l’ajuda d’una corda que hi ha instal·lada.
Amb les aigües crescudes hem hagut d’improvisar una mica de pont per creuar-lo.
Això ens ha portat uns 10 minuts.
Continuem en direcció nord-oest pràcticament fins al poble d’Arles, creuant un
segon rierol (aquesta vegada de manera més fàcil).

Casa en ruïnes i una mica d’esplanada(859m).
Continuem seguint marques de GR i anem guanyant alçada a poc a poc.

Coll de Paracolls (896m).
A partir d’aquí ja es veu Arles i anirem perdent alçada tot acostant-nos cap al poble.
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Aquest tros de camí es fa especialment llarg als caminants degut als moltes zigazagues que fa i també perquè ja estem una mica cansats.
Arles(266m).
Arribem atrevessant un pont sobre el riu Tech a la zona nord-est del poble.
El punt final de la caminada és l’aparcament d’autobusos.

Longitut de la caminada: 26,5 Km

Participants a l’etapa:
1. Francesc Balagué
2. David Ràfols
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6. Pere Martí
7. Rosa Quintana
8. Joan Simon Planas
9. Joan Oliveres
10. Marià Torrent
11. Joan Marquès
12. Pere Casacuberta
13. Martí Roca
14. Jaume Padrés
Anècdotes:

a) Les abundants pluges dels darreres dies han fet que les rieres, rierols i fonts estiguin
desbordades d’aigua. Fins i tot a la zona del molí de la Paleta, passat Montalbà, en
direcció a Arles, ens hem trobat amb un riu on hem hagut de fer un pont improvisat per
atrevessar-lo.
b) Trobem diverses modificacions importants en el GR-10 des de la darrera vegada que vam
fer aquesta etapa (ara fa deu anys).
c) L’arribada a Arles es fa amb frontals, perquè se’ns ha fet fosc.

d) En l’autocar de tornada la gent està força callada, sembla que la caminada ha sigut prou
cansada, a la vegada que molt interessant.

