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Ens trobem als Gorcs a les 8 del matí i 
marxem cap a la Garriga per agafar la 
C-17, que deixem a Ripoll, on prenem 
la carretera que ens porta a Camp-
devànol. A continuació trenquem cap a 
Gombrèn. Parem a l’Àrea de lleure de 
la Font del Querol. Des d’allà, a les 
9’10 h. comencem la caminada pel 
costat del riu Merdàs, per una pista 
que transcorre entre el riu i el càmping 
el Pirinenc. Aviat trobem que el camí 
està completament gelat. Cosa que 
ens farà prendre precaucions i dubtar 
de poder completar la ruta prevista. 
Demanem informació a un home i ens 
alerta de la dificultat de completar 
l’excursió. Després a l’altura de cal 



Paraire, deixem la pista cimentada i 
baixem per una nova pista que ens 
porta al torrent d’Estiula (conegut 
popularment com el torrent de la 
Cabana), que desemboca al Merdàs. 
Mentre baixem observem el salt 
d’aigua del gorg de la Cabana, però 
seguirem fins a peu del gorg i 
observar-lo arran d’aquelles trans-
parents aigües. Les del salt, les del 
gorg i els seus caramells. Ens fem la 
primera fotografia de grup. Quan 
retornem anirem seguint senyals 
verdes i blanques, així com també de 

grogues que ens acompanyaran durant el trajecte. També trobarem panells i fletxes 
indicatives dels diferents gorgs que seguirem en 
el nostre recorregut. La gelada neu ens obliga a 
fer equilibris per trams paral·lels, sempre que es 
pot. Per sort encara trobem trams de neu que 
podem trepitjar sense gel. Patirem un parell de 
caigudes, per sort sense importància. Ens 
arribem al gorg de la Tosca i  tot seguit ens 
arribem al gorg de l’Olla. Després a les 11 h. 
tocades parem per esmorzar, però travessem de 
nou el riu, per tal de gaudir d’un espai solejat. A 
continuació seguim les indicacions per anar al 
gorg del Forat i tot seguit el gorg Petit del 
Colomer. Fem cas d’una parella que ens animen a visitar el gorg del Colomer. El camí 
per arribar-hi està molt enfangat i relliscós. Travessem el torrent de nou i ens hi fem una 
fotografia de grup. Després retornem i seguim unes senyals que ens porten en direcció 
contrària, cap a sant Feliu d’Estiula. No trobem el camí desitjat, que havíem d’agafar 
travessant el torrent. Malgrat volem seguir la ruta de la carena, optem per tornar per una 
pista que ens porta al peu del trencall d’on a l’inici hem deixat la primera pista. El camí 
de terra està enfangat i és una barreja de pastetes i neu gelada. Un quad ens avança, 
tot esquitxat de fang. Quan arribem a l’aparcament amb les enfangades botes anem al 
riu a netejar-les. Manifestem el desig de tornar-hi a la tardor i completar la passejada en 
unes millors condicions. Decidim anar a dinar a Campdevànol. Hi fem un petit recorregut 
turístic i optem per anar a Ripoll a les Graelles. Després d’una curta espera gaudim de la 
taula. Brindrem amb cava per en Josep Roca, que el dijous passat va complir 70 anys, 
per cert molt ben portats. I a la sobretaula decidim anar la propera setmana a Sant 
Sadurní de Gallifa. Sortirem a les 8 dels Gorcs. 
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