
5a Etapa Travessa del Pirineu 
Arles sur Tech – Coll de la Descàrrega 

21 de gener del 2012 
 
 
Resum de l’etapa: 
 
0.00  Sortida d’Arles (263m) a les 9.10 hores del pàrking de l’estació d’autobusos. Seguim el 

GR-10 que passa pel mig del poble, passem pel costat del cementiri i a pocs metres de 
la façana nord de l’església. 

 
 El GR segueix carrers del poble fins a arribar a una casa amb una portalada i uns 

xiprés al costat. Veiem un rètol que ens indica que hi ha un Dolmen a 1.30 hores. 
 
 Al cap d’uns 50m deixem la pista asfaltada per seguir un camí que surt del costat dret 

de la carretera. El camí s’enfila fent ziga-zagues i, de mica en mica, guanyant alçada. 
 
0.40       Puig de Cogullera (470m). El camí ara esdevé un xic més ample. Continuem pel GR. 
 

Fem parada de 20 minuts per esmorzar. Bones vistes del Massís del Canigó 
completament nevat.  
 

1.30 Le Moulinet (615m). Antiga estació suposem de la indústria de la Mineria. 
 
1.40 Cruïlla per anar al dolmen (702m). 
 

La deixem a la dreta per seguir pel GR sense gaires incidències, a part de la brossa que 
anem trobant. 

 
Creuem un rierol per fer una darrera pujada fins al refugi. En aquesta zona es troben 
pedrots de grans dimensions. 

 
2.30 Arribem al Refugi dels Bigorrats (879 m). Fem una parada de 15 min. 
 

Sembla una espècia de granja coberta amb uralita, podria ser un lloc on dormien els 
miners. En una punta de la granja hi ha una habitació més petita on hi ha una mica de 
xemeneia i unes lliteres. Està tot força descuidat. 

 
 Al cap de poc trobem un pista més ample que seguirem una estona. 
 
3.15 Zona cabanes i horts (1022m). Trobem una zona habitada amb diverses cabanes i horts 

tancats, tot molt en plan Robinson Crusoe. Hi ha uns prats amples i planers, però no 
creiem que l’individu que hi viu li agradi gaire tenir-hi gent. 

 
Al cap de poc arribem al coll de Roures.  
 
Aquí s’ha de deixar la pista que estàvem seguint per enfilar per un caminoi. Nosaltres 
en primera instància no hem vist la marca del GR perquè estava tapada darrera un 
cotxe i hem seguit per la pista cosa que ens ha fet portar fins a la carretera asfaltada 
que puja a les Mines de Vetera. 
Hem reculat fins al coll de Roures per tornar a trobar les marques. Hem perdut 15 
minuts en aquesta tonteria.  

 
Encarem el darrer tram de la caminada. Ara ja tenim en un primer pla la Torre de 
Vetera a la nostra dreta. 
 
El camí agafa ara direcció oest per fer el darrer tram de pujada fins al coll. 

 



4.40 Coll de la Descàrrega (1389m). En aquest coll el GR troba la pista asfalta.  Actualment 
la pista queda tallada aquí i només poden seguir vehicles autoritzats. 

 
 
 
Comentaris: 
 
Aquesta etapa també es podria haver realitzat des dels Banys d’Arles, seguint el HRP. Aquesta 
ruta ens portaria al poble de Montboló, el que passa és que al principi segueix la pista asfaltada 
i no està gaire ben marcada. Aquest camí aniria a sortir a les ruïnes de la torre de Vetera des 
d’on en mitja horeta s’arribaria al Coll de la Descàrrega. 
Aquesta variant la deixem per la 3a vegada que fem la Travessa del Pirineu... 
 
 
Longitud estimada de la caminada: 12,9 kms. 
 
 
Participants a l’etapa: 
1.  Pere Martí 
2.  Rosa Quintana 
3.  Jordi Victòria 
4.  Joan Marquès 
5.  Pere Casacuberta 
6.  Quim Aradas 
7.  Margaret 
8.  Antonio 
9.  Corina 
10. Marià 
11. Martí 
12. Emili 
13. Pona 
14. Josep Aragall 
15. Francesc Balagué 
16. Lluís 
17. Toñi 
18. Jaume Padrés 
 
Anècdotes i apunts: 
 
a) El desplaçament el fem amb cotxes particulars (en concret 6 cotxes particulars).  
b) Els de Banyoles arribem una mica tard, com de costum. Se li ha de preguntar a en Pere 

perquè sempre ens passa això. 
c) Mentre anem a deixar els cotxes a les Mines de Vetera la resta de gent fan un cafè. Tardem 

una 50 minuts en pujar i baixar. 
d) El dia és molt clar i calorós. Vistes immillorables. 
e) Fem una petita marrada en despistar-nos del GR a la zona del Coll dels Roures. Està clar 

que els homes no sabem fer dos coses a l’hora, o seguim les fites o parlem de política... 
f) Trobem un simpàtic propietari d’unes cabanes i horts. Sort que passava amb el cotxe 

rossegant ferros i claus, perquè ens hagués fotut un tret si hagués pogut... 
g) En l’arribada al coll de la Descàrrega trobem una raconada de neu, que encara no s’ha fos. 
h) Al llarg de la caminada trobem restes i residus de la indústria de la mineria que hi havia a 

la zona. Amb 10 anys això ha canviat poc. 
 


