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L’AVENTURA DE LA NATURA

Canal de Tregurà
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Distància: 10,80Km.
Temps: 2h 50’
Dificultat: **
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Respecteu l’entorn privilegiat on us trobeu, deixantlo tan o més net que l’heu trobat! No llenceu les
deixalles! Tanqueu tots els fils i tanques que us
trobeu! Entre tots hem de conservar i respectar
l’entorn natural que ens envolta.
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Vista de Vilallonga de Ter

Sortida Bassa de Tregurà

RUTA DEL CANAL DE TREGURÀ
I LA VALL DEL CATLLAT
Què la caracteritza

La Ruta que us presentem segueix un
itinerari circular que ens permet tenir
una àmplia panoràmica de bona part de
l’alta vall del Ter, des de Setcases a Camprodon. El punt de sortida i arribada és
Tregurà, que amb una alçada de 1.425 és
el poble més alt de la Vall de Camprodon.
El camí ens endinsarà a la vall del Catllar
per la seva part mitjana, coronada pel Pic
de les Borregues. En gairebé una tercera
part del recorregut seguim una infrastructura hidroelèctrica com és el Canal de
Tregurà, que agafa l’aigua de la Riera del
Catllar per portar-la a la bassa de Tregurà.
La Riera del Catllar ens acompanyarà un
bon tros de camí, la travessarem tres vegades i tindrem l’oportunitat de contemplar-ne bells racons, com el Salt del Quer
Roig. La Ruta està senyalitzada amb marques rectangulars de color groc.

1.423 m.

Vista de Setcases
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1. BASSA DE TREGURÀ
Començarem la ruta a la la Bassa de
Tregurà. La popularment dita “Bassa de
Tregurà” és en realitat un embassament
prou gran que recull l’aigua de la riera del
Catllar i de la riera de Tregurà, per poder
des d’aquí entubar-la fins a la central de
Tregurà, on després de turbinar-la per
generar energia hidroelèctrica, la deixa
anar al riu Ter.
Agafem el camí que segueix el Canal de
Tregurà, des de sota la Bassa i en direcció
contrària al Veïnat de Dalt de Tregurà. El
camí planer ens porta cap a la vall del
Catllar entre serrats i clots, a vegades pel
costat i a vegades per sobre mateix del
canal de Tregurà que està tapat.

Pressa del Canal de Tregurà

12’

2. CLOT I TORRENT DEL FALGAR
Arribarem al Clot i torrent del Falgar. Al
fons de la Vall veiem la carretera i el poble
de Setcases. Així com també podem
observar les emblemàtiques muntanyes
del Puig de les Agudes, Costabona, o Roca
Colom entre altres.
El segon clot remarcable és el Clot i torrent
de les Tallades que baixa de Les Espatllades.
Tot caminant sobre el canal trobarem una
comporta del mateix.

Cabanya del Barrut

del Catllar. Després d’haver contemplat
les vistes tornem al camí que ens portarà,
també de planer, fins a Riera del Catllar i
a la Presa del Canal de Tregurà.

1.440 m. 4,07 Km. 1h’04’

3. LA PRESA DEL CANAL DE TREGURÀ
En aquest punt es recull l’aigua que a
través del canal arriba a la Bassa de
Tregurà. Travessem la Riera i agafem el
camí que a la dreta puja amb suau pendent.

1.453 m. 4,44 Km. 1h10’

Després del Serrat del Giny trobem la
Roca de les Bruixes. Aquest punt marca
l’entrada a la vall del Catllar i n’és un bon
mirador. A partir d’aquí deixem les
pastures per endinsar-nos en un paisatge
força més penjat i a on hi predomina el
bosc de pi negre i els bessos.
Després del clot amb el mateix nom ens
trobem, sortint una mica a la dreta del
camí, amb el Quer Roig, excel·lent atalaia
de la part mitjana de la vall del Catllar i
el pic de les Borregues que corona la coma

4. CABANYA DEL BARRUT
Poc després trobem la Cabanya del Barrut,
on a l’estiu hi vivien els pastors i vaquers
del Catllar que guardaven el bestiar
(vaques i ovelles) que des principis de juny
fins a finals d’octubre pasturaven a la part
alta de la vall del Catllar. A partir d’aquí
agafem la pista que de baixada ens portarà
a la Cabanya del Ras.
Aquesta cabanya també pertany al Catllar
i servia per tenir cura del bestiar a la
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Salt del Quer Roig

Salt d’aigua

primavera i a la tardor, estacions en les
quals es pasturava per aquests paratges.
Deixem la pista i agafem un camí que a
través de la closa que hi ha sota la Cabanya
ens porta, en forta pendent i pel mig del
bosc, un altra cop a la Riera del Catllar,
en un punt força més avall que abans.

1.306 m. 6,06 Km. 1h34’

Ermita del Catllar

Aquesta casa de pagès és la més gran del
terme de Vilallonga de Ter. Té una llarga
història que es remunta als temps
medievals, surt mencionada en un
document de l’any 1194. Catllar es refereix
a un lloc on s’havia alçat un castell. També
hi ha l’ermita, senzilla i petita, on la gent
de Vilallonga i Tregurà veneren amb
especial devoció la Mare de Déu del Catllar.

5. RIERA DEL CATLLAR
Travessem la Riera del Catllar i la seguim
pel camí que en paral·lel baixa pel costat
dret de la riera. Poc després la tornem a
travessar i continuem pel costat esquerra.

Agafarem un camí que poc abans d’arribar
a l’ermita i a mà dreta baixa fent tres o
quatre llaçades fins la carretera del
Catllar, la qual travessem, per tornar a
ser tot seguit a la Riera del Catllar.

Poc després i a mà dreta, en el curs de la
Riera del Catllar i sota Quer Roig podem
contemplar l’espectacular salt d’aigua de
Quer Roig en un bell racó.

Aquest és el punt més baix de la caminada.
A partir d’aquí i després de travessar la
Riera ens endinsem en una frondosa
roureda seguint un camí que puja fent una
ziga-zaga.

Continuem baixant pel marge esquerra
de la riera del Catllar fins que arribem al
revolt de la carretera i agafem la pista que
ens porta, a l’esquerra i per una suau
pujada, fins al Catllar i a la Capella de la
Mare de Déu del Catllar.

1.183 m. 7,84 Km. 2h01’

6. SOTA EL CATLLAR
Aquest és el punt més baix de la caminada.
A partir d’aquí i després de travessar la

Cabanya d’en Jandro

Vista de Vilallonga de Ter

Riera ens endinsem en una frondosa
roureda seguint un camí que puja fent una
ziga-zaga.
Deixem el camí per agafar a mà esquerra
una pista forestal que passa per sota Les
Tallades, casa on només hi queden dues
o tres parets dretes, travessem el torrent
del mateix nom i passem per sota la
Cabanya d’en Jandro, per tot seguit deixar
la pista i agafar un camí a mà dreta que
ens portarà tot pujant a Tregurà.
Arribem un altre cop al torrent del Falgar,
el qual travessem sobre un petit pont.
Continuem la pujada pel paratge de Les
Marrades fins el serrat de la Costa de la
Creu. Poc després i a mà dreta, si ens hi
fixem bé, veurem la Bauma de l’Ós.

1.358 m. 9,98 Km. 2h36’

Bassa de Tregurà

La Roca i Llanars i Camprodon al fons.
De planer arribem a la carretera asfaltada
de Tregurà per després de travessar-la
entrar al veïnat de dalt de Tregurà, el qual
constitueix el nucli més gran de cases del
poble. Travessem el poble pel carrer
principal de forta pujada. Passem pel
costat de la Font de Sant Julià i l’abeurador.
Continuem carrer amunt també amb una
pujada pronunciada fins a Església de Sant
Julià de Tregurà .Sant Julià és el patró de
Tregurà. L’església és romànica però ha
sofert moltes transformacions. Continuem
amunt fins la carretera, l’agafem de
baixada a mà dreta.

1.423 m. 10,80 Km. 2h50’

8. BASSA DE TREGURÀ
Completem el circuit arribant altre cop a
la Bassa de Tregurà.

7. SERRAT DE TREGURÀ
Poc abans de travessar per sota el tub de
la Central de Tregurà, el camí ens ofereix
un magnífic mirador de la Vall del Ter, als
nostres peus Vilallonga de Ter, poc després
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