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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Difi cultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud màxima     

Altitud mínima     

Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

Prat de Cadí des d’Estana
Excursió a Prat de Cadí, a la cara nord de la 
serra del Cadí

Montellà i Martinet, Cerdanya, Lleida, Catalunya

Català

Paisatges 
pintorescos

Famílies 
i nens

Raquetes 
de neu

                        Baixa

                                           2:15h

                                  7,6 km

                                           360m

                                    1.826m

                                   1.492m

                                                       Aparcament Estana

                                                Estana

Ruta patrocinada pel Cerdanya ecoResort, 
la millor oferta de natura al Pirineu. 
¡NATURALMENT!

Prullans, la Cerdanya
info@cerdanyaecoresort.com - 973 510 260
www.cerdanyaecoresort.com
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itinerari sentit de la ruta inici / final

EDITORIAL ALPINA. Serra del Cadí-Pedraforca (Parc Natural del Cadí-Moixeró). 1:25.000.
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INTRODUCCIÓ

Excursió fàcil des d’Estana fins a Prat de Cadí, un dels llocs més bonics de la serra del Cadí i del Pirineu 
Català. Per un camí agradable arribem fins als peus de la cara nord del Cadí, des d’on tenim unes 
bones vistes de tot aquest vessant de la serra, amb les seves canals i parets de roca.

Prat de Cadí, un extens prat situat a 1.826m d’altitud, és un meravellós reducte de pau a sota de les 
magnífiques muralles de la cara nord del Cadí. Pràcticament tota la ruta transcorre a dins del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró, un parc que compta amb una gran biodiversitat i molts atractius turístics. Les serres 
del Cadí i del Moixeró formen l’eix vertebrador d’aquest parc natural, que es converteix en una imponent 
barrera muntanyosa i que fa d’unió entre el Pirineu i el Prepirineu, albergant racons de gran bellesa.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

La fabulosa imatge dels cims rocosos del Cadí, monumental.

Jugar amb els més petits a la bonica esplanada verda de Prat de Cadí.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

Punt de pas Temps Latitud Longitud Altura

       Estana 0:00h N 42.3221392º E 1.6629387º 1.510m

       Coll de Pallers 0:10h N 42.3157310º E 1.6589353º 1.502m

       Graus de Riclà 0:35h N 42.3080398º E 1.6568184º 1.630m

       Coll de Reineres 0:50h N 42.3036587º E 1.6556865º 1.707m

       Collet Roig 1:00h N 42.3011167º E 1.6570506º 1.787m

       Prat de Cadí 1:15h N 42.2961686º E 1.6637478º 1.826m

       Estana 2:15h N 42.3221392º E 1.6629387º 1.510m
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MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 1:15h per anar d’Estana a Prat de Cadí. A la tornada, en ser de 
baixada, amb 1:00h podem arribar altre cop a Estana.

DESNIVELL ACUMULAT: 360m

DISTÀNCIA TOTAL: 7,6 km

DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. Cap dificultat.

ÈPOCA: Tot l’any.

MATERIAL: Si la ruta es realitza a l’hivern, les raquetes o els grampons poden ser-nos útils perquè la zona 
és molt freda i el camí pot estar gelat.

Datum Europeu 1950
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COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Arribem per la carretera N-260 a Martinet, població situada entre La Seu d’Urgell i Puigcerdà. Des de 
Martinet prenem la LV-4055 en direcció a Montellà, però immediatament l’abandonem per prendre una 
carretera a la dreta, que baixa i creua el riu Bastanist. Pujant per aquesta carretera estreta deixem enrere 
els desviaments de Víllec i de Béixec, i arribem finalment a Estana després d’uns 10 km, on la carretera 
asfaltada s’acaba. Al començament del poble hi ha un aparcament que ens permet deixar el vehicle 
còmodament. Al costat d’aquest aparcament, hi ha una taula i una font d’aigua.

RECORREGUT

Des de Martinet per carretera asfaltada arribem a Estana. Abans d’arribar al poble, les llaçades que fa 
la carretera ens ofereixen unes boniques vistes d’aquesta petita població de la Cerdanya. El poble està 
situat entre les valls del Quer i de Bastanist, als peus mateix del meravellós Cadí que s’aixeca darrere seu 
amb força. 

Des de       l’aparcament d’Estana (0:00h - 1.510m), a l’entrada del poble, iniciem la ruta (en direcció S) 
pel carrer principal. Hem de creuar tot el poble per aquest carrer, deixant a la nostra esquerra la bonica 
església d’Estana i a la dreta els antics safareigs públics del poble. Una mica més amunt del carrer, veiem 
a l’esquerra les marques del GR-150 (vermell i blanc) en la seva prolongació cap a Bastanist. Nosaltres 
hem de seguir recte en direcció al coll de Pallers, fins a on el GR-150 i el PR-C 121 coincideixen. Seguirem 
al llarg de tota la ruta fins a Prat de Cadí el PR-C 121, que està ben senyalitzat amb marques grogues i 
blanques. Sortim del poble i la carretera asfaltada s’acaba convertint-se en una pista de terra (en bon 
estat). 

Després de caminar uns minuts per aquesta pista, arribem al         coll de Pallers (0:10h - 1.502m), on hi ha 
una petita àrea de pícnic amb uns bancs, una barbacoa, una font i, una mica més amunt, un aparcament. 
En aquest punt, on comença el parc natural, deixem enrere a mà dreta la pista del GR-150 que es dirigeix   
al Querforadat. Nosaltres seguim recte (en direcció al S) seguint les indicacions i sense desviar-nos per 

1

2

CARTOGRAFIA: Serra del Cadí - Pedraforca (Parc Natural del Cadí-Moixeró), 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONS: Tot l’itinerari està senyalitzat amb marques de pintura de color blanc i groc als arbres i 
a les roques (PR-C 121). A l’hivern, si les condicions de la neu ho permeten, es tracta d’una ruta ideal per 
iniciar-se en l’ús de raquetes de neu. També és una excursió molt recomanable per fer amb família i nens 
a la primavera quan el prat és verd i ple de flors típiques d’alta muntanya. Fora de l’època de ple hivern, 
i quan no hi ha neu, la ruta es pot començar més amunt, al coll de Pallers, on podem deixar el cotxe a 
l’aparcament que hi ha habilitat (a 10min a peu des d’Estana).
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cap dels petits camins que van sorgint pels laterals. El camí, força agradable, s’endinsa al bosc de pins 
remuntant progressivament la serra de Mataplana. A mitja pujada arribem a un petit coll conegut amb el 
nom de         Graus de Riclà (0:35h - 1.630m).

Seguim pujant pel camí suau i ombrejat del vessant de llevant de la serra de Mataplana. Una tanca de fusta 
al mig del camí serveix per tancar el pas al bestiar i ens indica que ja estem al        coll de Reineres (0:50h 
- 1.707m). A partir d’ara el camí canvia de vessant i s’orienta cap a ponent, transcorreguent pel vessant del 
Querforadat. La pujada, per entre els arbres, ens apropa a les parets del Cadí. Si mirem enrere gaudim 
d’unes boniques vistes d’Estana i de bona part de la Cerdanya, amb la Tossa Plana de Lles dominant la 
regió.

El camí, que tendeix lleugerament a l’esquerra, finalment arriba al       Collet Roig (1h - 1.787m). Aquest 
coll deu el seu nom al color de la terra. Des d’aquest punt tenim unes bones vistes del Vulturó o Puig 
de la Canal Baridana, el cim més alt del Cadí, al NE. El camí torna a canviar de vessant. Altra vegada ens 
decantem cap a la vall de Bastanist, seguirem per aquest vessant fins al final de la ruta. El sender planeja 
per un bonic bosc de pins (en direcció SE). Deixem enrere el torrent de les Bordes i enllacem amb una 
pista.

Aviat a davant nostre se’ns obre una gran i espectacular perspectiva enmig d’un magnífic entorn alpí. Hem 
arribat a        Prat de Cadí (1:15h - 1.826m). Aquest prat, de grans dimensions i envoltat de bosc, es troba 
ben a prop de les parets del Cadí. A la primavera i a l’estiu és un lloc perfecte per descansar i jugar amb els 
més petits de la família. En canvi, a l’hivern, quan tot es tenyeix de blanc i de gel, aquest lloc és un paradís 
i un referent pels amants de l’alpinisme i de les canals de neu i gel. Des d’aquest lloc parteixen diferents 
itineraris d’alpinisme, que ascendeixen el Cadí per les seves canals i els seus corredors. Entre les canals 
més conegudes trobem la canal de l’Ordiguer, la canal del Cristall, la canal Amagada,... De fet, el vessant 
nord del Cadí s’ha convertit en un referent estètic pels amants de la muntanya i per la majoria de catalans. 
La seva peculiar i característica silueta l’ha convertit en una muntanya emblemàtica. Si creuem el prat en 
diagonal cap a l’esquerra (en direcció SE) i ens endinsem uns metres cap al bosc trobarem l’anomenada 
Font del Pi.

Després de gaudir de l’entorn i del lloc, desfem tot el camí i en 1h aproximadament tornem a plantar-nos 
al        punt d’inici de la ruta a Estana (2:15h - 1.510m).

SABIES QUE...

Si s’observen les parets del Cadí amb l’ajuda 
de prismàtics, no és difícil descobrir algun 
ramat d’isards fent equilibris per les parets 
de la muntanya?

       

NO ET PERDIS...

Una segona excursió al santuari de 
Bastanist. Com que sabem que l’excursió 
de Prat de Cadí us farà venir les ganes de 
descobrir millor aquesta magnífica serra, 
us recomanem planificar per a un altre dia 
l’excursió al santuari de Bastanist. Aquesta 
ruta, que també surt des d’Estana i arriba 
al santuari en poc més d’1h de marxa, ens 
permet descobrir un altre dels espais més 
recomanables del Cadí.
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà

El parc dels búnquers de Martinet dóna a conèixer un element de la 
història recent fins ara totalment desconegut. Els visitants realitzaran un 
recorregut pels diferents búnquers i elements històrics acompanyats 
d’un monitor. Es troba situat a 1 km de Martinet i ha esdevingut un 
reclam turístic per la regió i pel municipi

Casa del Riu de Martinet

La Casa del riu consisteix en una mostra museogràfica sobre els 
ecosistemes fluvials: el curs principal del riu, el bosc de ribera i la fauna 
associada. Complementant l’exposició hi ha una petita arbreda amb les 
espècies vegetals més representatives del bosc de ribera i un itinerari 
de natura dedicat a la llúdriga, un dels animals més emblemàtics dels 
ambients fluvials.

Àrea de pícnic de Martinet

Al poble de Martinet, a l’inici de la carretera que puja cap a Montellà i 
Estana, trobem aquesta àrea de pícnic. Aquest espai, al costat del riu 
Segre, disposa de 5 taules i de bancs de pedra per poder descansar, 
menjar i gaudir de la natura en aquesta bonica població de la Cerdanya.

Coordenades GPS: N 42.3588766º E 1.6919081º

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. RUTES PIRINEUS no es 
responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.


