Pedró de Tubau
27 d’abril de 2011
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria

Farnés, Ismael Porcar, Josep Roca, Jaume Ventura i Salvador Vilà.
Distància: projectada 11’02 Km. amb altures 11,62 Km. Temps 4’41h.
Desnivells: total 410 m. Acumulat 544 m.
Cotxe: 110 Km. Ismael Porcar i Josep Roca

Arribem a les 7 als Gorcs i esperem
que arribi la colla de Granollers.
Plantegem l’excursió d’avui, que
començarem a Can Roma per tal
d’escurçar un xic la ruta prevista.
Arrenquem cap a la Garriga per agafar
la C-17 i després abans de Ripoll
trenquem cap al Borredà. Seguim cap
al poble de Sant Jaume de Frontanyà,
que travessem per anar en direcció a
la Pobla de Lillet. Trenquem a Can
Cintet per agafar una pista que ens
porta als peus de les cases del Soler i
Can Roma, on aparquem. Comencem
a caminar una mica abans de les 9 h. i després d’una recerca laboriosa i erràtica,
decidim pujar fins al darrera de la Can Roma on finalment seguim la línia elèctrica fins al
Coll de la Creu del Soler. Quan faltava una mica per arribar-hi, en Josep Carbonell
anuncia que es retira i ens espera a l’aparcament. Des d’aquest punt, després d’uns
dubtes, trobem unes senyals vermelles i baixem fins al torrent del Sabuc. El camí es
perd diverses vegades però sabem que avancem amb la direcció correcte. Teníem
planejat anar pels cingles de Tubau, però anem seguint marques que ens porten al cim,
perdent-nos les vistes de les valls de Llillet i de Gombrèn. Arribem al Pedró de Tubau
(1.543 m), també anomenat Cap de Mordolar, al voltant de les 11 h. i parem per
esmorzar. Al costat del punt geodèsic hi ha una
petita capella dedicada a Sant Marc. Tenim vista
circular sobre les muntanyes del Berguedà, El
Ripollès, la Garrotxa, Osona i el Vallès. Destaca
la visió del Pedraforca i anem resseguint la
serralada pirinenca i Cadí-Moixeró. Després
passem el petit grau de Let i ens arribem al cim
de l’Àliga (1.503 m) amb escassa visió, degut a la
vegetació. Al voler fer el cim ens hem desviat de
la ruta prevista i hem de baixar com podem per
recuperar-la. Passem pel Roc del Corrubí i
després d’unes errades del camí a seguir, ens
arribem al poble del Corrubí i visitem la capella
enrunada de Sant Llorenç. Ermita esmentada des
de l’any 905, encara que l’actual diuen que és del
segle XVII. Travessem per la masia, armats amb
els pals, doncs una trucada d’en Josep Carbonell
ens ha alertat que un gos d’aquesta casa l’ha
mossegat. Al cap d’una estona baixem i, quan
trobem que no podem travessar el Rec del
Corrubí, reculem i encertem el camí. Seguim una

pista que passa per sota la Solana de Tubau i ens arribem al nucli de Tubau, on anem a
visitar l’ermita de Sant Esteve de Montner, preromànica del segle IX, referenciada també
a l’any 905. Des d’aquest punt prenem la pista que ens porta a l’aparcament dels cotxes,
on hi trobem en Josep Carbonell, tranquil, que ens informa de la calaixada rebuda del
gos mastí. Hi arribem a 2/4 de 2, i prenem les cerveses. Des d’allà anem a dinar a la
fonda Can Marxandó de Sant Jaume de Frontanyà. Trobem la taula parada, doncs hem
trucat prèviament. A la sobretaula decidim que la propera setmana anirem a la Tossa
d’Alp des de Coll de Pal. Sortirem a les 7 dels Gorcs.
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