
Sobrepuny des de la Nou de Berguedà. 
10 de novembre de 2021 

 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Vicenç 

Cadafal, Pep Casas, Mercè Font, Josep M. Martínez, Miquel Maymó, Ismael 

Porcar, Pep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca. 

Distància: 9,64 km Desnivell acumulat: 810 m Temps total: 5 h 34 min  

Cotxes: Jaume Bertran, Josep Maria Martínez i Pep Casas. 110 Km 

  

Ens trobem a les 7 del matí a la zona esportiva de 
Corró. Sortim per la C-17 i, a l’alçada de Vic, 
agafem la C-25 i després la primera sortida en 
direcció a Prats de Lluçanès fins arribar a la C-16. 
Ens aturem a la gasolinera de Cercs, on fem un 
cafè. Trenquem a la dreta i pugem fins a la Nou de 
Berguedà, on aparquem els cotxes davant de 
l’església de Sant Martí. 

 
Comencem a caminar quan falten pocs minuts per les 
nou del matí. Estem a 857 metres, nou graus de 
temperatura, i fa un dia rúfol. Agafem un camí a mà 
dreta seguint les marques del GR 241. Baixem pel camí 
que passa la riera per un petit pont i, al seu costat, la 
font de cal Patzí.  
 

Seguim, i donem la 
volta pel darrere de la 
casa.  

 
 

Arribem a un encreuament de camins on hi ha un pal amb rètols 
senyalitzadors, i decidim tirar per la dreta, en direcció a 
Sobrepuny. La pujada és molt dreta. Els arbres, una barreja de 
roures i pins, tenen aquells colors tardorals que tant ens 
agraden. Al sotabosc, però, esquelets de boixos maltractats per 
la malura. 
 
El camí és costós i ens fa suar la cansalada. Hem de fer més de 
vuit-cents metres de desnivell en només tres quilòmetres. 
Admirem un magnífic exemplar de faig monumental que ens 
queda al costat del camí, ens aturem per replegar el grup, fem 
un glop d’aigua i continuem amunt. 
 
 A les onze tocades arribem al coll de Sobrepuny. Girem a la 
dreta i en pocs minuts arribem al cim del Sobrepuny de Baix 
(1565 m). Malgrat que fa un dia núvol, la visió de 360º que 
albirem des d’aquí és tot un espectacle. Només per això ja valia 
la pena tant d’esforç! Tot contemplant el paisatge, ens asseiem 
una estona per esmorzar. 
 



Tornem al coll, per continuar pujant fins al cim 
més alt d’avui, el Sobrepuny o Sobrepuig, de 
1656 metres. Malgrat que té més alçada que 
el seu germà petit, la panoràmica no és tan 
bona, ja que només hi ha vista per un cantó. 
Davant d’un curiós pessebre amb la figura 
d’un isard en lloc d’un bou i una mula, ens 
fem la clàssica fotografia de grup amb la 
bandera estelada. 

 
Comencem a baixar, ara pel vessant nord de la 
muntanya. Passem pel collet del Faig,  les roques de 
Picamill, i pel coll de la Plana, per on havien pujat els 
Ginesters l’estiu de 2013. 
 
 
 
 
 
 

La ruta de tornada és força 
més llarga, però no pas 
menys costeruda.  
 
Pel camí comencen a caure les primeres gotes, i ens abriguem amb 
impermeables i protegim les motxilles. 
 
Passem per la boca de l’antiga mina de carbó de les Agudes, 
restaurada i tapiada, que, segons indica un plafó informatiu, va ser 
explotada entre els anys 1918 i 1933. 
 
Arribem al mateix punt dels rètols senyalitzadors del matí, i tornem a 
la Nou de Berguedà per la casa i la Font de Patzí, on alguns 
aprofiten per refrescar-se. 
 
Anem a dinar a la Fonda de cal Marginet. Malgrat la senzillesa del 

local, ens sorprèn gratament la qualitat del 
menjar, l’atenció i sobretot el preu (un 
menú de 12 euros). 
  
Tot i que costa molt arribar a un acord, es 
decideix que la setmana que ve anirem al 
Cogulló d’Estela des del Santuari de 
Corbera, i ens trobarem a les set del matí 
a la zona esportiva de Corró.  

 
Fotografies: Miquel Maymó, Pep Pous i Pep 
Casas 
Text: Pep Casas 
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