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1. Introducció 

Un any més, abans de la celebració de l’assemblea anual del Grup de Defensa del Ter, em plau 
presentar-vos aquest informe sobre l’estat de la ruta del Sorreigs que a començaments de 
2011 em vaig comprometre a apadrinar en el el seu primer tram, el comprès entre Santa 
Cecília de Voltregà i la cua del pantà del Sorreigs, conegut popularment com d’en Puigneró. 

Com que el mes de juliol s’hi va tornar a organitzar un camp de treball (com l’any passat), 
aquest mes d’octubre he tornat a recórrer el sender sencer per conèixer l’abast de l’actuació 
realitzada a l’estiu i de la qual, un cop finalitzada, no en vaig tornar a tenir notícies. 

 

 
Plafó informatiu a l’inici del sender, a Santa Cecília de Voltregà 

  



 

2. Estat del tram que apadrino 

En la darrera visita realitzada aquest octubre el tram es manté perfectament transitable i ben 
senyalitzat. 

Tot i això, hi ha dos punts sobre els quals caldrà estar atent en properes visites: 

1. El canvi brusc de direcció del sender sota la masia de Puigví, no prou ben senyalitzat, que ha 
estat un tema recurrent en els meus informes. En l’actuació realitzada el juliol per part de 
l’equip del camp de treball s’hi va incorporar senyalització vertical, però crec que de forma 
molt precària perquè el cartell se sosté amb unes pedres. 
 

 
Encara que sembli mentida, el cartell que s’aguanta amb pedres s’ha mantingut 

dret des del mes de juliol. 
 

2. El pas del gual de Pujolís. L’any 2012 vaig obrir un caminet que permet travessar la riera 
aigües amunt del gual, en un tram amb roques, per evitar d’haver de ficar els peus a l’aigua. 
En el seu moment vaig indicar el desviament amb senyalització vertical que fa un parell 
d’anys va desaparèixer, després d’una actuació indiscriminada de neteja de marges per part 
de l’ADF. De totes maneres, la manca de senyalització no sembla constituir un greu 
inconvenient perquè probablement els senderistes, en trobar-se el gual, busquen una 
alternativa de pas i probablement troben fàcilment l’accés a la marrada, uns metres abans, 
que sembla força evident per la clariana que hi ha a la vegetació del marge del camí. De 
totes maneres, seria convenient senyalitzar-lo. 

 



Gual de Pujolís. Pot travessar-se la riera sense ficar-hi els peus fent marrada per un 
caminet que vaig obrir però que ha perdut la senyalització malgrat que és força 

evident (no surt a la fotografia).  

  



3. Situació global del sender 

Aquest mes d’octubre he recorregut de baixada el sender sencer, del santuari dels Munts fins a 
Santa Cecília, per fer-ne un reconeixement. M’ha donat la sensació que durant el camp de 
treball de juliol només es van fer actuacions entre la baga de Guiteres i Santa Cecília, un 50% 
del recorregut. 

Les actuacions van consistir, pel que vaig constatar, en repintar i afegir marques i introduir 
senyalització vertical però de forma molt precària. 

 
Exemples de senyalització vertical a l’inici de l’actuació (baga de Guiteres) i de repintat de marques 

També es van desbrossar alguns trams durant el camp de treball, especialment un de molt 
crític que hi havia a la baga de Guiteres, entre el marge d’un camp i la riera. 

Tinc dubtes de si van fer alguna actuació de neteja del sender en el pla de Sant Boi. Certament, 
aquest octubre hi he pogut passar amb més comoditat que no pas el 6 de maig, quan hi vaig 
anar amb l’Eudald Rifà per fer un reconeixement del sender de cara a programar les tasques 
del camp de treball. No sé si la millora de la transitabilitat que he detectat és deguda a la 
reducció de la vegetació pel temps eixut que hem patit aquest any o bé va ser conseqüència de 
la tasca realitzada pels participants del camp de treball. Tinc molts dubtes d’això últim perquè, 
si van arribar a actuar per desbrossar aquella zona, no entenc que no reforcessin també la seva 
senyalització, ja que és el lloc on es troba en pitjors condicions. 

Desconec també si es van fer feines d’eliminació de la flora i fauna invasora que crec que 
formava part també de les tasques previstes en el camp de treball.  

  



4. Punts crítics on cal fer actuacions 
 

• Senyalitzar a consciència el sector del pla de Sant Boi de Lluçanès. En el reconeixement 
que vam fer a començaments de maig ja hi vam detectar moltes mancances. És una 
actuació urgent ja que és molt difícil seguir el sender en aquella zona. Jo mateix, quan l’he 
fet aquest octubre, l’he perdut i he hagut de recular dues vegades. 
 

• També en aquella zona s’ha convertit en camp de conreu un prat de pastura per on 
passava el camí. La gent continua passant igualment pel mig del camp, que allà té una 
amplada d’uns 20 m. Potser caldria investigar si el propietari podia fer-ho, d’eliminar el 
camí, si es tractava d’un camí públic o d’una servitud de pas dins de la finca. 
 

El camí desapareix sobtadament perquè el propietari o masover han creat un camp 
de conreu. Els senderistes passen per l’esquerra, per la zona on el camp és més 

estret (no es veu a la fotografia). 
 

• Cercar una alternativa al pas pel costat d’un camp que hi ha prop del molí de Perenoguera. 
Probablement desbrossant el marge del camp s’hi podria passar sense problemes. 
 

 
Tram de sender al costat d’un camp de conreu. 

 



• Completar les passeres del salt de Guiterons (aquí és inevitable ficar els peus a l’aigua) i les 
de Guiteres. 
 

 
Esquerre: impossible travessar la riera sense mullar-se, una mica més avall del salt de Guiterons. Dreta: 

brancatge acumulat entre les passeres de Guiteres que contribueix a debilitar-les quan la riera baixa cabalosa. 

 
• Senyalitzar correctament el punt de trobada dels senders del Sorreigs i de Sant Bartomeu 

del Grau en el sector de Guiteres. De baixada no és perdedor però de pujada és impossible 
de seguir el camí ja que el senyal vertical dóna informacions contradictòries.  
 

 
Senyalització vertical amb informació contradictòria. 

 
• Senyalitzar el sector del Puig. Han desaparegut moltes marques i la zona és també 

perdedora. A més, està plena de filats. Potser també caldria parlar amb els propietaris. 

 



Potser per desavinences entre propietaris aquí hi ha un filat doble. El més llunyà és 
practicable però el proper s’ha muntat de forma barroera i dificulta molt el pas. 

 
• Senyalitzar el pas d’esqueis una mica més avall del molí de l’Aumatell. És impossible seguir 

el sender en aquell sector si no se sap per on continua. 
 

 
És impossible saber que arribats en aquest punt s’ha de travessar la riera. 

 
• Tornar a marcar una desviació brusca que hi ha prop de la depuradora de Sant Boi. El pal 

elèctric de fusta on hi havia una marca crítica ha estat substituït per uns pals de formigó. 
Tal com està ara és impossible saber per on continua el camí. 
 



 
S’han perdut marques arran de la reconstrucció de línia elèctrica. 

  



5. Conclusions 

Malgrat les actuacions realitzades en els camps de treball de 2016 i 2017, i que el sender és 
transitable en la seva totalitat –com he pogut comprovar aquest mes d’octubre–, les 
mancances en la senyalització del sender són força greus. Jo crec que ara mateix, sense 
l’assistència d’un mapa o d’un GPS, és impossible poder recórrer el camí en la seva totalitat 
sense perdre’s. 

Seria convenient, per tant, preparar un programa d’actuacions per part de la comissió de 
camins del GDT per tal d’adobar les mancances indicades en l’apartat anterior. 

Finalment, el fet que enguany hagi preparat un informe per a tot el sender no implica que hagi 
estès el meu apadrinament al sender sencer. El meu compromís de seguiment i manteniment 
continua cenyint-se al tram que em vaig comprometre el 2011. 


