
Fígols i Alinyà, La Muntanya d’Alinyà, Alt Urgell, Lleida, 
Catalunya, Espanya

Descobrim la profunda rasa de Vall-llonga i la 
curiosa font natural de l’Aiguaneix a la pintoresca 
vall d’Alinyà
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84.

 PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

Pont de Ca la Rosalia 0:00h 944m 42.180608º 1.424975º

Corriol senyalitzat 0:15h 985m 42.179270º 1.427997º

Descartem un trencall 0:20h 1.031m 42.178689º 1.429488º

      L’Aiguaneix 0:35h 1.095m 42.175099º 1.432630º

La Collada 0:45h 1.112m 42.176781º 1.428314º

Pont de Ca la Rosalia 1:15h 944m 42.180608º 1.424975º

“Muntanya d’Alinyà. 1:25.000” propietat de la Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / final
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N
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 MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Mig dia.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 1:15h  en total: 0:35h des del pont de Ca la Rosalia fins a la font 
de l’Aiguaneix, 0:10h des d’aquest punt fins a la Collada i 0:30h des d’aquest punt fins al punt d’inici.

DESNIVELL ACUMULAT: 210m

DIFICULTAT: Baixa..

ÈPOCA: Tot l’any.

MATERIAL: Recomanem portar binocles per a l’observació d’aus.

CARTOGRAFIA:  
· Muntanya d’Alinyà. 1:25.000. Editorial Alpina. 
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 INTRODUCCIÓ

Passejada circular d’uns 3,5 km de longitud que, sortint del nucli d’Alinyà, puja fins al llogaret de 
Llobera i s’atansa a l’abrupta rasa de la Vall-llonga, tot remuntant-la per un corriol que progressa pel 
seu vessant O fins arribar a la preciosa font de l’Aiguaneix. El camí continua ascendint fins a la Collada, 
des d’on iniciem el descens per retrobar-nos una mica més endavant amb el sender per on hem pujat 
abans. Seguim per la carretera d’Alinyà a l’Alzina d’Alinyà en rumb O i finalment davallem per un bonic 
camí entre marges fins al punt d’inici.

La vall d’Alinyà, ubicada a la falda occidental del massís del Port del Comte i al nord de les serres d’Odèn, 
està orientada d’est a oest i és tributària del riu Segre. Després de molts anys de passar desapercebuda 
comença a rebre visites de boletaires, senderistes i aficionats a la ornitologia i la natura en general. 
Aquelles persones que busquin indrets tranquils que encara conserven tota la seva autenticitat i el seu 
silenci descobriran, a la bonica vall d’Alinyà, que encara existeixen paratges de somni on el temps sembla 
haver-se aturat. La curta i poc exigent caminada fins a la font natural de l’Aiguaneix, ideal per fer-la en 
família, constitueix una bonica aproximació a tots aquests misteris, raconades i sorpreses que la vall 
d’Alinyà ens té preparats.

   Descobrir un dels indrets més màgics de la vall d’Alinyà.

   Entendre què és i com funciona un sistema càrstic.

   Conèixer una vall autèntica que no ha sofert gaires alteracions.

   Les vistes a l’imponent Roc de la Pena, veritable emblema de la vall.

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

3
© 2019 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

L’Aiguaneix d’Alinyà

RUTESPIRINEUS



 RECORREGUT

Comencem aquesta bonica ruta al bell mig d’Alinyà, justament sobre el pont de Ca la Rosalia (0:00h - 
944m). Les aigües del bonic riu de la Peça (més avall dit Alinyà i més avall Perles) refresquen la nostra 
partença. Agafem el carreró a mà esquerra i sortim a un corriol que puja amb decisió per un bosquet. Passem 
per una rampa pavimentada que ens deixa a la carretera que puja cap a l’Alzina. Girem a la dreta seguint 
aquest vial asfaltat i passem pel mig del llogaret de Llobera. Continuem a peu per l’estreta carretera i arribem 
a un revolt on hi ha un pont que travessa un barranc anomenat Rasa de la Vall-llonga per la seva longitud 
-neix justament a sota del llunyà i elevat Pedró dels Quatre Batlles (2.387m)-. Després de travessar el pont, a 
l’esquerra apareix un corriol senyalitzat (0:15h - 985m). 

Prenem el sender amunt i aviat descartem un trencall (0:20h - 1.031m), que és per on tornarem després. 
El camí flanqueja entre el descompost roc de Castellmic i el curs d’aigua, guanyant alçada progressivament. 
Vells boixos i exemplars de pi blanc dispersos apareixen per tot arreu i el barranc es fa més forestal. Passem 
pel costat d’una cisterna de captació d’aigües que fan servir els veïns d’Alinyà i poc després arribem a 

l’Aiguaneix (0:35h - 1.095m). Aquesta curiosa surgència d’aigua ens captiva des del primer moment. 
Sobta la seva forma de cova perfecta i gairebé convida a entrar-hi, cosa del tot recomanable si és un dia 
càlid. Si ha plogut recentment, però, no voldrem pas creuar la cortina d’aigua. Les mesures de la font són de 
3m de profunditat, 3m d’amplada i 1,80m d’alçada.

OBSERVACIONS: En dies de molta calor es recomana realitzar l’itinerari ben d’hora o abans del capvespre 
i anar proveïts d’aigua i gorra o barret.

SABIES QUE...

L’aigua que brolla de l’Aiguaneix i les fonts veïnes prové de les entranyes de les serres d’Odèn i el 
Port del Comte? Donada la naturalesa calcària d’aquestes muntanyes -les roques que les formen 
contenen carbonat de calci, que és soluble en aigua-, l’aigua de la pluja o del desglaç de la neu o el gel 
s’escola muntanya endins i, després de recórrer conductes subterranis que ella mateixa ha excavat, 
surt novament a l’exterior centenars de metres més avall en forma de surgència o font.
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‘‘ LA TRISTA HISTÒRIA DEL TRASGU

El Trasgu era un voltor negre mascle que després de voltar pel sud de la península Ibèrica 

va acabar a Astúries. Rehabilitat als centres de recuperació de fauna de Infiesto (Astúries) i 

GREFA (Madrid), va ser alliberat a la Muntanya d’Alinyà l’any 2013 en el marc del projecte de 

reintroducció del voltor negre a Catalunya, on s’havia extingit a principis del segle XIX. En Trasgu 

es va adaptar molt bé al seu nou medi i es movia molt entre Alinyà i el massís veí del Boumort. 

La Fundació Catalunya La Pedrera, organisme que impulsà la reintroducció d’aquesta espècie 

juntament amb l’associació Trenca, tenia l’esperança que en Trasgu trobés parella i acabés criant 

a la vall d’Alinyà. A mitjans de novembre de 2016, l’emissor del Trasgu mostrava que la seva 

posició era fixa a una cota superior als 2.000m, fet molt sospitós ja que el voltor negre, tot i ser 

l’au més gran de tota Europa (podent arribar a 1,10m d’alçada i 2,95m d’envergadura alar) i molt 

tranquil·la, es desplaça tot sovint. Quan van acudir-hi els tècnics del projecte, el voltor jeia mort. 

L’autòpsia va confirmar el que tots es temien: l’au va morir d’un tret disparat per un caçador furtiu 

(a Catalunya el voltor negre és una espècie protegida i amenaçada i per tant és prohibit caçar-lo 

i matar-lo). Les esperances de veure’l criar a Alinyà van quedar truncades, tenia 6 anys i una vida 

per endavant. 

. 

’’

Havent gaudit de l’estada a la font, continuem el nostre camí descartant el sender que puja recte cap a la 
Colladeta del Quinco i el Forat Micó. Nosaltres prenem a la dreta un camí més fressat que avança rumb NO 
i puja suaument cap al pas natural que es crea entre el Roc de Salamó i el punxegut Castellmic. A la dreta, 
amunt, veiem el monumental Roc de la Pena, cinglera de tipus anticlinal que ens mostra els encavalca-
ments que es produïren amb les roques sedimentàries durant la formació del Prepirineu, a les eres secundària 
i terciària. De seguida arribem a la Collada (0:45h - 1.112m), coneguda també com Collet de la Sansa. 
Deixem a l’esquerra el camí ample que marxa cap a la Planassa i emprenem la baixada per un corriol costerut 
que davalla per un barranquet i espetega al trencall (0:55h) que hem descartat abans. Desfem el camí fins 
al corriol senyalitzat (1:00h) i sortim a la carretera d’Alinyà a l’Alzina. Aquest cop girem a l’esquerra (O) i 
avancem uns centenars de metres fins que, tot just passat el cementiri, ens trobem un camí que surt a la 
dreta i que seguim entre prats i marges fins que arribem al pont de Ca la Rosalia (1:15h - 944m).

NO ET PERDIS...

La vall d’Alinyà és famosa per ser un dels pocs indrets on podem observar els quatre voltors que tenim 
a Europa? Són el desconegut aufrany, l’habitual voltor comú, el llegendari trencalòs i el sofert voltor 
negre, aquest darrer reintroduït a Catalunya gràcies als esforços dels tècnics que tiren endavant un 
projecte coordinat entre la Muntanya d’Alinyà i la propera Reserva Natural del Boumort. Si portem uns 
bons binocles, potser tindrem la sort de divisar alguns d’aquests magnífics ocells!
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 COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Podem arribar a Alinyà des de la vall del Segre (Oliana o la Seu d’Urgell) o des de Solsona. 

Des d’Oliana seguim per la carretera C-14 en direcció a Andorra. Passat el poble de Coll de Nargó, el 
riu Segre fa un meandre molt marcat i tot seguit trobem un trencall a la dreta senyalitzat com “Fígols 
i Alinyà / Cambrils - Sant Llorenç de Morunys”. (Si venim per la C-14 des de la Seu d’Urgell, trobarem 
aquest trencall a la nostra esquerra abans d’arribar a Coll de Nargó). Creuem el Segre per un pont i a l’altra 
riba girem a la dreta seguint l’estreta carretera L-401, que remunta el riu Perles. Tot just passat el nucli 
de Perles el riu s’engorja i la carretera travessa uns túnels. Poc després la vall s’eixampla i aviat arribem al 
petit nucli d’Alinyà. La carretera fa un revolt molt pronunciat a la dreta, en aquest punt surt un carreró a 
la nostra esquerra (carrer Sol), que prenem i busquem espai per estacionar el vehicle. 

Des de Solsona pugem per la carretera LV-4241. Passem per Lladurs i remuntem fins al Coll de Jou, on 
hi ha una cruïlla de carreteres. Prenem a l’esquerra la llarga i fascinant carretera L-401/C-463 que va 
mantenint cota seguint els contraforts que baixen del Port del Comte i les serres d’Odèn. Arribem a la 
localitat de Cambrils i continuem cap a Llinars. Seguim fins al Coll de Boix, on canviem de vessant tot 
entrant a la Vall d’Alinyà. Més avall deixem a la dreta l’estreta carretera que puja a l’Alzina i aviat arribem al 
petit nucli d’Alinyà. La carretera fa un revolt molt pronunciat a l’esquerra, en aquest punt surt un carreró 
a la nostra dreta (carrer Sol), que prenem i busquem espai per estacionar el vehicle.
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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. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. 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.

 QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Les Homilies d’Organyà 

L’any 1904 es va descobrir a la rectoria d’Organyà un dels textos literaris més 
antics escrits en llengua catalana. L’original es troba guardat a la Biblioteca 
de Catalunya (Barcelona) però a Organyà podem veure’n una reproducció. 
Al municipi s’hi celebra anualment la Fira del Llibre del Pirineu (a principis 
de setembre) i diversos concursos i esdeveniments literaris.

Coordenades GPS: 42.211797º 1.328642º

Església de Sant Julià de Canalda

Església d’estil romànic dedicada a Sant Julià i ubicada al centre del petit 
nucli urbà de Canalda. Els absis quadrats són del segle IX-X. El campanar, la 
nau central i la portalada són del segle XII, mentre que la sagristia i el creuer 
són barrocs (segle XVIII).

Coordenades GPS: 42.1229172º 1.5191603º

Els dòlmens de la vall de Cabó

A la vall de Cabó hi trobem un gran número de monuments megalítics, fet 
que demostra l’existència de pobladors des d’èpoques prehistòriques. La 
vall de Cabó està situada al costat dret orogràfic del riu Segre, a tocar del 
poble d’Organyà, i la seva extensió i característiques fan que sigui ideal per 
descobrir amb bicicleta.

Coordenades GPS: 42.235521º 1.247701º
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!
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