
Ermita de Sant Antoni i Castell de Segura 
des de Ribes 
14 de setembre de 2022 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Pep Casas, Mercè Font, Josep Maria Martínez, 

Esteve Mogas i Josep Roca. 

Distància: 9,35 km Desnivell acumulat: 598 m Temps en mov: 3h. Temps total: 4h 51 min  

Cotxe: Josep Roca (des de Ribes) i Pep Casas. 90 Km 

 

Quan ens diuen de fer un volt pels entorn de Ribes de Freser pensem que serà el mateix d’altres 
vegades; però en Josep Maria ens demostra una vegada més que és un bon guia, i que a l’entorn 
d’aquesta vall sempre quedaran bonics indrets per descobrir. Gràcies, Martínez! 
 
Sortim a les 7 del matí de Granollers, i 
pugem per la C-17 fins al bar Gusi de Ribes 
de Freser, on trobem en Josep Roca, en 
Josep Maria Martínez i la Mercè. Prenem un 
cafè i anem fins al Passeig del Rigat, prop 
del Pont de Ribes, on aparquem els cotxes. 
 
Comencem a caminar a dos quarts i mig de 
nou del matí. Ens trobem a 913 metres 
d’alçada, amb una temperatura inicial de 19 
graus. 

Travessem la via del tren de Puigcerdà 
per un pont de pedra, i comencem a 
enfilar-nos muntanya amunt per un camí 
sota un bosc de pins i algun roure 
escadusser. Trobem uns quants 
pinetells, molt pocs, i fins i tot algun cep. 
Diuen que una flor no fa estiu, però de 
vegades ajuden a alegrar-nos la ruta. 

Fa molta xafogor, la pujada es fa 
carregosa i el desnivell pronunciat. 
Abans de tres quarts de deu ja arribem 
al sostre del dia, l’ermita de Sant Antoni, 
a 1276,7 metres, on ens fem la 
tradicional fotografia de grup, avui amb 

poqueta gent.  

No ens hi aturem gaire, i continuem fins 
als Coforns, un turó de 1259 metres on, 
per la seva vista privilegiada, hi van 
instal·lar un dels centenars dels 
búnquers que es van construir els anys 
40 a tota la serralada del Pirineu i que, 
per sort, mai no van ser armats. Avui hi 
ha un mirador, i la gent de la vall en diu 
l’observatori del Fortí. Des d’aquí 
contemplem, en primera línia, el Taga; 



enllà, el Puig Cerverís i el Balandrau, i, 
més al fons, el Torreneules i el Puig de 
la Coma del Clot. Són gairebé dos 
quarts d’onze, i ens hi asseiem a 
esmorzar. 

Reculem uns metres i baixem per 
l’obaga on trobem algun graó força 
humit i relliscós. Tornem a travessar la 
via del tren i la carretera N260, i anem 
fins a l’Alberg de Roques Blanques (a 
980,7 m), un equipament gestionat per 
l’Ajuntament de Granollers. 

Des d’aquí ens tornem a enfilar, ara 
per l’altra riba del Rigart, per un 
corriol entre mates d’un boix força 
recuperat de la malura (l’any passat 
estava en molt males condicions) i de 
ginestell. El camí va pujant suaument 
fins al Collet de Segura (1106,7 m), 
després comença a enfilar-se, i amb 
una grimpada final arribem al Castell 
de Segura (1142 m), un baluard 
medieval ja esmentat el segle XIII i 

del qual només en resten unes quantes pedres 
i una ampla cisterna al subsol. 

Després, per un camí costerut i pedregós que 
recordem d’haver-hi passat alguna altra 
vegada, baixem fins a la capelleta de Sant 
Cristòfol, ja gairebé a l’entrada del poble. 
Trenquem per un carrer a la dreta i arribem al 
Pont de Ribes, on tenim els cotxes, a dos 
quarts de dues del migdia. 

 

 

Anem a dinar a un lloc nou per als Ginesters, 
el Restaurant el 9 llac, al costat de la 
gasolinera de Ribes però que és del terme de 
Campelles. El dinar és bo i ben servit. Ens 
l’apuntem per a properes sortides. 

La setmana que ve anirem al Taga i a Sant 
Amanç des del coll de Jou. Ens trobarem a les 
7 a la zona esportiva de Corró. I avancem per 
al proper dia 28, com a colofó de l’estiu, pujar 
el Carlit des de les Bulloses.  

 

Fotografies i  text: Pep Casas 
Mapa: Josep M. Martínez 
 


