
Gorges del torrent d’Estiula o de la Cabana 
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Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Jaume 
Muntan, Julià Pratginestós, Ismael Porcar (i Neret), Josep Roca i 
Josep Rodri 

  

Distància: Projectada 9’04 Km i amb altures 9,21 Km. Temps 3’47  
Desnivells: 223 m. Acumulat: 486 m. Cotxe: 87 km  Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Sortim dels Gorcs a 2/4 de 8 i 
anem per la Garriga a Ripoll i 
després del nucli de Camp-
devànol aparquem prop de 
l’accés del càmping el Pirinenc. 
Ens arribem fins al seu accés i 
seguim pel curs dret del riu 
Merdàs. Travessem un pont en el 
punt on hi desemboca el torrent 
d’Estiula. Seguim per la pista que 
passa per la formatgeria de cal 
Peraire. Al cap d’una estona 
deixem la pista i baixem fins al 
torrent. Hauria estat millor seguir i baixar al gorg de la Cabana. A partir d’aquest punt 
pugem a la recerca d’un corriol a sigui practicable. Quan hi accedim el seguim fins al 
gorg de la Cabana. Després seguim marques verdes i blanques que ens portaran al 
gorg de la Tosca, on la Neret s’hi remullarà. Remuntem i anem al gorg del Forat. Pel 
camí hem deixat el desviament dels gorgs de l’Olla i de la Bauma. Continuem la nostra 
marxa fins al gorg del Petit Colomer. Seguim i quan trobem un espai solejat (prop de ¾ 
d’11) parem a esmorzar. Baixem fins al gorg de Colomer. Travessem el torrent i pugem 
per un corriol, que ens condueix a un camí molt agradable. Trobem el mirador sobre la 
Vall d’Estiula i la Serra de Montgrony. Al seu darrera observem el cap del Torreneules i 
la Coma del Clot. Continuem i fem una parada al mirador sobre la Vall de Baussacs. Hi 
reconeixem Bastiments, Gra de Fajol, Balandrau, Pastuira, Cerverís, Taga i Sant 
Amand. A continuació passem pel Collet de Dagui i el mas Baussacs. Després entrem al 



bosc i baixem amb diverses ziga-zagues i arribem a l’àrea de lleure de la font del Querol. 
Ens arribem fins al cotxe. Són prop de ¾ d’1 i 
després de contrastar opinions diferents anem a 
dinar a les Graelles de Ripoll. A la sobretaula 
decidim que la propera setmana anem a la Covil i 

Costa Pubilla. Sortirem a les 7 dels 
Gorcs. 
Text: Josep Maria Farnés 
Fotografies: Joan Corbera 


