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Circular a Prat de Cadí pel coll de Pallers
Excursió fins a l’emblemàtic prat de Cadí, on
podem admirar les espectaculars parets del
vessant nord de la serra del Cadí
Montellà i Martinet, Vall de la Cerdanya (Lleida),
Cerdanya (Lleida), Lleida, Catalunya, Espanya
Dificultat

Mitjana

Temps total efectiu
Distància total

2:55h

8,3 km

Desnivell acumulat

472m

Altitud mínima

1474m

Altitud màxima

1831m

Punt de sortida / arribada
Població més propera

Església de Sant Climent
Estana

Aquesta guia web i PDF gratuïta ha estat
publicada amb el suport del Patronat de
Turisme de la Costa Brava Girona i el
Consell Comarcal de la Cerdanya.

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat
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Serra del Cadí - Pedraforca. 1:25.000. Editorial Alpina.
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1

Estana - Església de Sant Climent

0:00h

1.503m

42.321026º

1.662458º

2

Coll de Pallers

0:15h

1.497m

42.315753º

1.658907º

3

Coll de Reineres

0:45h

1.706m

42.303565º

1.655518º

4

Collet Roig

0:55h

1.787m

42.301049º

1.657081º

5

Prat de Cadí

1:20h

1.831m

42.296138º

1.663309º

6

Corriol a l’esquerra

1:50h

1.494m

42.303092º

1.671258º

1

Estana - Església de Sant Climent

2:55h

1.503m

42.321026º

1.662458º

Sistema de coordenades geogràﬁques. Datum WGS84.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Gaudir de les impressionants vistes de la cara nord del Cadí.
Endinsar-nos en les grans extensions de boscos del vessant obac de la serra
del Cadí.
Descobrir el pintoresc nucli d’Estana.

INTRODUCCIÓ
Ruta circular de 8,3 km de longitud fins a prat de Cadí, al vessant nord de la serra del Cadí.
La ruta s’inicia al poble cerdà d’Estana i puja per boscos de pi roig i pi negre fins a prat de
Cadí, des d’on gaudim d’impressionants vistes del vessant nord de la serra del Cadí. El retorn
es fa pel bosc de l’Obaga, per un corriol entremig de pinedes i gaudint de bones vistes de les
muntanyes de la Cerdanya. Es tracta d’un itinerari de distància moderada però amb un xic de
desnivell (483m).
Aquest itinerari circular ens permet descobrir l’emblemàtic prat de Cadí, una clariana situada al
peu del vessant nord, a poc més de 1.800m d’altitud, des d’on es gaudeix d’una impressionant
panoràmica de les abruptes cares nord de la serra del Cadí. L’itinerari surt del bonic poble d’Estana,
a l’extrem occidental de la Cerdanya, al límit amb l’Alt Urgell, i recorre boniques pinedes de pi roig
i pi negre típiques dels territoris prepirinencs del vessant obac de la serra del Cadí, dins al Parc
Natural del Cadí-Moixeró.

NO ET PERDIS...
Visitar i conèixer els petits pobles de muntanya situats als peus de les parets del vessant nord del
Cadí: Cava, Querforadat, Ansovell, Arsèguel i Estana.

SABIES QUE...
El Parc Natural del Cadí-Moixeró es va crear l’any 1983, i comprèn part de les comarques de l’Alt
Urgell, la Cerdanya i el Berguedà? El formen la serra del Cadí i la del Moixeró, unides pel coll de
Tancalaporta. És un territori prepirinenc format per roques sedimentàries, principalment calcàries,
amb un notable gradient altitudinal que va des dels 900m fins als 2.648m del puig de la canal
Baridana o Vulturó, el cim més alt de la serra del Cadí.
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MÉS INFORMACIÓ
DURACIÓ: Mig dia
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:55h en total. 1:20h des d’Estana fins a prat de Cadí i 1:35h des
de prat de Cadí fins a Estana passant pel bosc de l’Obaga.
DESNIVELL ACUMULAT: 472m
DIFICULTAT: Mitjana.
ÈPOCA: Primavera, estiu i tardor, tot i que a principi de primavera pot haver-hi neu.
CARTOGRAFIA:
· Serra del Cadí - Pedraforca. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Cerdanya - 15. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONS: També es pot començar l’excursió al coll de Pallers, on hi ha una esplanada per aparcar,
escurçant el recorregut en 0:20h.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Arribem a Estana des de Martinet de Cerdanya. Just a la sortida de Martinet per la N-260 en direcció
a la Seu d’Urgell, agafem la carretera LV-4055 en direcció a Montellà. Al cap d’uns centenars de metres
deixem a mà esquerra la carretera de Montellà i continuem per la de la dreta en direcció a Estana. Seguim
la carretera, asfaltada però força estreta, durant 9 km i arribem a Estana. Just al centre del poble, abans
de l’església, trobem un petit lloc per aparcar a mà dreta.

RECORREGUT
Comencem la ruta al bell mig d’Estana, a
l’església de Sant Climent (0:00h - 1.503m). Continuem
pel carrer Major en direcció S, passant entre l’església i els safareigs. Més enllà trobem un cartell
indicatiu del GR 150 i el PR C-121 que seguim en direcció al coll de Pallers. Sortim del poble per un
camí de carro entre murs de pedra seca i prats, deixant les últimes cases d’Estana enrere, i gaudint
d’unes vistes espectaculars de la serra del Cadí.
Arribem a una zona de prats i, a mà dreta, trobem la font del Coll de Pallers. Continuem un xic més i
arribem al
coll de Pallers (0:15h - 1.497m). En aquesta cruïlla, on trobem un rètol del Parc Natural
del Cadí-Moixeró, deixem el GR 150 que continua cap a Cava i seguim les marques de pintura groga
i blanca del PR C-121 que ens conduiran fins a Prat de Cadí. Deixem a mà dreta una esplanada on es
pot aparcar i una pista, a mà esquerra, que és per on tornarem. Continuem en direcció S i ens
endinsem en un bosc de pi roig amb un sotabosc de boix que creix sobre les terres vermelles de la
serra del Cadí. El camí, ben fressat i a trossos empedrat, s’enfila per la serra de Mataplana enmig de
la pineda, passant alguns trams de bosc esclarissat, que ens permeten gaudir de bones vistes sobre
la serra del Cadí i el Pirineu.
Circular a Prat de Cadí pel coll de Pallers
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Després de força estona de pujada passem una portella i arribem al
coll de Reineres (0:45h 1.706m), una petita clariana de sòl vermellós a envistes de la serra del Cadí. Canviem de vessant i
continuem pujant pel faldar ponentí, enmig del bosc, fins que arribem a
collet Roig (0:55h 1787m). Aquest coll, com el seu nom indica, està format per conglomerats i argiles vermelloses que
contrasten notablement amb el verd de la pineda i el blanc de la neu que, sovint, entrada la primavera,
encara cobreix la cara N del Cadí. Creuem el coll, on s’aixeca una marca de terme, i retornem al
vessant llevantí. El camí gira ara cap a l’E i ressegueix l’obaga tot passant per un bosc de pi negre
força més ombrívol, on les molses i els líquens cobreixen el sotabosc.
Creuem un parell de torrenteres per on baixa l’aigua del desglaç i arribem al
Prat de Cadí (1:20h
- 1.831m). L’espectacular paisatge que s’albira des d’aquest indret ens deixa sense paraules! Les
abruptes parets calcàries de la cara N de la serra del Cadí s’eleven verticals i imponents sobre el prat
encatifat de flors. Entre les impressionants parets que s’aixequen davant nostre es dibuixen
nombroses canals i corredors que fan les delícies dels alpinistes. La Roca Verda, la canal del Cristall
i la canal de l’Ordiguer, situades a banda i banda de la vertical Roca de l’Ordiguer, el puig del Quer,
la Roca Punxeguda,... són noms prou coneguts pels escaladors i alpinistes de casa nostra.
Després d’haver gaudit del paisatge i d’un merescut descans, reprenem el camí de tornada. Reculem
uns metres pel camí de pujada i, just abans d’arribar al torrent de les Bordes, agafem una pista
forestal a la dreta que davalla sense treva en paral·lel al curs d’aigua. Baixem pel bosc de l’Obaga,
poblat per pins negres i algun avet, i perdem altura molt de pressa per la pista. Fem una llaçada i
continuem baixant fins que trobem una pista principal. Seguim aquesta pista a mà esquerra, en
direcció N, creuem un petit torrent i, una mica més enllà, trobem un
corriol a l’esquerra (1:50h
- 1494m). Deixem la pista i seguim les fites que senyalen el camí per entremig de la boixeda. El camí
planeja durant força estona, passa diversos terrers vermellosos i petites clarianes des d’on gaudim
de vistes del poble d’Estana en primer pla i del Pirineu, darrere, amb el bosc de Lles i la Tossa Plana.
Tot seguint el corriol passem diversos petits torrents i una pineda de pi roig molt bonica, força
ombrívola i solitària, amb un sotabosc poblat per boixos, ginebrons, molses i nabius que entapissen
el terra. No és estrany escoltar els esfereïdors crits del cabirol, que fuig al sentir les nostres petjades.
En alguns trams el camí sembla enllosat i fins i tot trobem una antiga roda de molí. Més enllà creuem
un petit rierol i fem un parell de ziga-zagues per superar un petit grau. El camí continua planejant i en
lleugera baixada. Deixem enrere un parell d’exemplars de pi roig força grans, enllacem amb la pista
que ens porta fins al coll de Pallers (2:40h).
A partir d’aquí ja només ens queda desfer el camí d’anada i retornar a Estana per la pista. Acabem
l’excursió a
l’església de Sant Climent (2:55h - 1.503m) a Estana.
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Àrea de pícnic del coll de Pallers
A 5-10min del poble d’Estana, per la pista que ens porta a Prat de Cadí,
al costat del coll de Pallers, trobem aquesta petita zona de descans i oci.
Disposa de diverses taules i bancs per poder menjar, i d’una font. També
té una barbacoa per qui vulgui fer carn a la brasa.
Coordenades GPS: 42.3165865º 1.6593729º

Església d’Estana
Enmig d’Estana hi ha l’església del poble, al costat del cementiri. L’església
està dedicada a Sant Climent i compta amb un sòlid campanar de torre.
Recomanem passejar tranquil·lament pels carrers d’aquest petit nucli de
població, on es respiren uns aires de quietud i silenci absoluts.
Coordenades GPS: 42.3209715º 1.6625540º

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.
Coordenades GPS: 42.3590906º 1.6966073º

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

Guies Web i Pdf gratuïtes

Sortides i excursions guiades

Posem a la teva disposició guies web i PDF

Disposem d’un calendari de sortides

-rutes de senderisme i d’alta muntanya

organitzades o et podem preparar una

que et pots descarregar gratuïtament-, uns

proposta personalitzada a mida. Crestes

continguts de qualitat i fiables elaborats per

i ascensions, naturalesa, parcs naturals,

professionals de la muntanya per tal que

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

tots els secrets del Pirineu de la mà dels
millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Serveis per a organismes i empreses

Us recomanem els millors establiments que

Creem i elaborem continguts d’itineraris

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta

de senderisme i d’alta muntanya per a

muntanya que us proposem a la web. Hotels,

organismes i empreses (díptics, tríptics,

restaurants, museus, artesans, esports

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

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

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres

perquè la teva experiència als Pirineus sigui

continguts i així promocionar-vos en diversos

inoblidable!

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat
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