Famílies
i nens

Rutes de mu ntanya, senderisme i e xcursions

Llacs, rius
i cascades

Català

La Dou del Bastareny
Curta passejada fins al naixement del riu
Bastareny al Parc Natural del Cadí-Moixeró
Bagà, Alt Llobregat, Berguedà, Barcelona, Catalunya

Dificultat

Baixa
0:10h

Temps total efectiu
Desnivell acumulat
Distància total

25m

0,4 km

Punt de sortida / arribada Pont de pedra del Bastareny
Població més propera
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Bagà (Berguedà)

© 2013 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats.

RUTESPIRINEUS

2

1

3

EDITORIAL ALPINA. Moixeró - La Tosa. Parc Natural Cadí-Moixeró. E-25. 1:25.000.

itinerari

sentit de la ruta

inici / final

INTRODUCCIÓ
Curta passejada de 400m de longitud (anada i tornada) en la que primer passarem pel salt d’aigua
del Bastareny i després anirem fins al naixement del riu Bastareny. El camí fins a la Dou del Bastareny
està senyalitzat i presenta un primer tram en ascens, després continua en lleuger descens i finalment
torna a pujar lleugerament. No presenta cap dificultat tècnica però cal vigilar amb les pedres humides
que poden relliscar una mica.
Aquesta passejada fins a la Dou del Bastareny ens permet conèixer el naixement d’un dels afluents més
rellevants del riu Llobregat en la seva part alta. El Bastareny recull les aigües de la vall del Bastareny i de la
vall del riu Gréixer i desemboca al Llobregat a l’altura de Guardiola de Berguedà. La Dou del Bastareny és
un indret poc conegut i amb un encant especial on l’aigua és la gran protagonista. La gran paret de roques
per on brolla l’aigua des de l’interior de la muntanya és espectacular.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
L’espectacle del naixement del riu amb l’aigua que brolla d’entre les roques de la
muntanya.
Conèixer la vall del Bastareny, un indret del Prepirineu poc conegut però amb molt
d’encant.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Datum Europeu 1950

Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1 Pont de pedra sobre el riu Bastareny

0:00h

947m

N 42.2686010º

E 1.7999270º

2 Salt d’aigua del Bastareny

0:02h

948m

N 42.2685400º

E 1.7994810º

3 La Dou del Bastareny

0:05h

958m

N 42.2677810º

E 1.7994050º

1 Pont de pedra sobre el riu Bastareny

0:10h

947m

N 42.2686010º

E 1.7999270º

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 0:10h en total. 0:02h des del punt d’inici fins al salt d’aigua i
0:03h des del salt fins a la Dou. 0:05h per tornar.
DESNIVELL ACUMULAT: 25m
DISTÀNCIA TOTAL: 0,4 km
DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. Es tracta d’una excursió fàcil i apta per a tothom.
ÈPOCA: Tot l’any. L’època en la que la Dou és més espectacular és a la primavera i a la tardor, coincidint amb
els períodes més plujosos. Algun estiu de forta sequera, la Dou ha arribat a assecar-se casi completament.
MATERIAL: Res en especial.
CARTOGRAFIA: Moixeró - La Tosa. Parc Natural Cadí-Moixeró. E-25. 1:25.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONS: L’itinerari és adequat per fer amb nens. El camí és curt i presenta el gran atractiu de
l’aigua: el salt d’aigua i la pròpia font del Bastareny, en la que l’aigua brolla amb força d’entre les roques.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Arribem a Bagà per la carretera C-16. A Bagà agafem la carretera que surt en direcció NO cap a Gisclareny.
Tenim en tot moment el riu Bastareny a la nostra esquerra. Després d’aproximadament 2 km, uns 50m
abans del pont de Sant Joan de l’Avellanet (on la carretera creua el Bastareny en un gran revolt de 180º)
agafem una pista de terra en bon estat que surt a mà dreta enfilant-se uns metres. Aquesta pista ens porta,

La Dou del Bastareny
© 2013 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

3

RUTESPIRINEUS
després de 2 km, fins a la casa de colònies de La Salle Natura, també coneguda com a Cal Cerdanyola.
Deixem enrere aquesta casa i arribem a una bifurcació. A la dreta tenim el camí cap al Bullidor de la Llet i,
a l’esquerra, el camí cap a la Dou del Bastareny. Agafem, doncs, la pista de l’esquerra. El camí s’enfila tot
fent alguns revolts, l’hem de seguir durant uns altres 2 km fins que arribem a un pont de pedra. Just abans
del pont hi ha espai per estacionar els vehicles.

SABIES QUE...

NO ET PERDIS...

A principis del segle XX es va construir
una serradora a costat del naixement del
Bastareny per tal d’aprofitar la força de
l’aigua del riu? Un cop tallades, les fustes
eren transportades en telefèric fins a Bagà.

El casc antic del poble medieval de
Bagà, poble preciós situat a la riba del riu
Bastareny.

RECORREGUT
Comencem l’itinerari al costat del 1 pont de pedra sobre el riu Bastareny (0:00h - 947m). Agafem el
camí que s’enfila en direcció O pel vessant sud de la vall. Hi ha un indicador que ens assenyala el camí que
hem de seguir (“Adou del Bastareny”).
Ens enfilem per aquest camí i després d’avançar uns 40m ens desviem a la dreta per admirar el 2 salt
d’aigua del Bastareny (0:02h - 948m). Quan el cabal d’aigua que baixa és abundant, el salt d’aigua és
espectacular. De fet, antigament hi havia una serradora que aprofitava la força de l’aigua per serrar fusta.
Reprenem el camí cap a la Dou. Seguim en tot moment els senyals que anem trobant. El camí segueix
guanyant alçada, ara en direcció E, tot rodejant la muntanya. Després d’uns 45m el sender gira de nou cap
a l’O. Fem ara un tram de camí en lleuger descens i arribem de nou a la riba del Bastareny.
Continuem en direcció S per la vora del riu, que ens queda a la nostra dreta, i arribem a la 3 Dou del
Bastareny (0:05h - 958m). L’aigua brolla per entre les roques de la muntanya en aquest preciós indret,
un espai poc conegut i que té un encant especial. Estem davant del naixement del riu Bastareny, que
desemboca al Llobregat uns quants kilòmetres aigües avall, a l’altura de Guardiola de Berguedà, després
de recórrer la vall del Bastareny i travessar el poble de Bagà. El camí de tornada fins al 1 punt d’inici
(0:10h - 947m) el realitzem pel mateix itinerari.
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Àrea de lleure de Sant Joan de l’Avellanet
L’àrea de lleure de Sant Joan de l’Avellanet està situada a la carretera
que va de Bagà a Gisclareny pel coll de Bena, a 2 km de Bagà. L’àrea
té dos espais habilitats a la riba del riu Bastareny on es pot descansar,
fer un pícnic o jugar. També disposa d’infraestructura per a realitzar-hi
barbacoes.
Coordenades GPS: N 42.262673º E 1.837126º

La Salle Natura – Cal Cerdanyola
Aquest espai de la institució La Salle ofereix activitats relacionades
amb el medi natural a famílies i grups: itineraris a peu, en bicicleta o a
cavall, tallers de geologia, estudi de la flora i la fauna, allotjament,... S’hi
arriba fent 2 km per una pista de terra que s’agafa des de la carretera
de Bagà a coll de Bena (Gisclareny), a 2 km de Bagà. (Més informació:
932 902 478 / 938 244 798)
Coordenades GPS: N 42.268024º E 1.815046º

Centre històric de Bagà i mercat medieval
Bagà és una poble de 2.300 habitants ubicat a la zona de l’Alt Berguedà,
al vessant S de la serra del Cadí. Bagà és un poble preciós. En destaquem
especialment el seu casc antic, amb l’encantadora plaça porxada
Galceran de Pinós, i la seva intensa activitat cultural. No us perdeu el
mercat medieval que s’hi celebra cada mes de juliol
Coordenades GPS: N 42.2526200º E 1.8617110º

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.
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