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1. Introducció 

Com cada any, 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 seu primer tram, el 
comprès entre Santa Cecília de Voltregà i la cua del pantà del Sorreigs, conegut popularment 
com d’en Puigneró. 

Des del darrer informe d’octubre de 2017 he recorregut el tram amb una periodicitat 
aproximadament trimestral per fer-ne un seguiment de l’estat. L’any passat es van enregistrar 
pluges excepcionals a la comarca i això es va notar en el cabal del Sorreigs. En un parell 
d’ocasions, que jo sàpiga, va sortir de mare durant unes hores inundant alguns punts del tram 
de sender. I durant força dies el sender va resultar intransitable per la impossibilitat de 
travessar la riera amb seguretat pel corrent d’aigua que hi baixava. 

Aquest cabal constant i clarament per sobre de la mitjana, juntament amb els cops de riu, va 
malmetre les passeres d’Angelats, algunes de les quals s’havien refet el març de 2015. I em 
temo que també deu haver afectat les passeres del tram superior, que ja donava la impressió 
que, d’entrada, estaven més malmeses, però això no ho puc afirmar amb total seguretat 
perquè no he recorregut el tram superior des de finals de 2017. 

D’altra banda, com a nota positiva, el tram que apadrino s’ha mantingut en bon estat, sense 
malesa ni obstacles físics durant tot aquest temps. Ben diferent d’altres anys en què hi havia 
hagut d’anar a desbrossar. La raó és que m’ha donat la sensació que ha augmentat 
considerablement el nombre de senderistes, ciclistes i fins i tot motoristes (!) que fan servir 
aquest tram de sender. Això dels motoristes és realment una novetat perquè no recordo 
haver-n’hi trobat en el passat. Per bé que és ben molest trobar-los, com a contrapartida 
contribueixen a mantenir la vegetació a ratlla. 

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



 

2. Estat del tram que apadrino 

En la darrera visita realitzada aquest mes d’abril el tram es manté perfectament transitable i 
força ben senyalitzat. 

Tot i això, hi ha tres 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 el tram de pujada hi ha una senyalització 
vertical que es va instal·lar en el camp de treball de 2017 però en estat precari. En alguna 
visita al sender l’he hagut d’aixecar de terra i reforçar amb pedres i he detectat que d’altres 
bons excursionistes també ho fan. I, aproximadament en el mateix lloc i de baixada, hi ha 
una altra bifurcació on hi mancaria una creu. 
 

 
Senyalització vertical precària en un dels punts perdedors. 

 
 

 
El mateix punt anterior de baixada. El sender continua per la dreta però molts      
excursionistes continuen el camí ample cap amunt i no s’hi troben cap creu. 

 
2. El pas del gual d’Angelats. El març de 2015 el GDT hi va reconstruir quatre passeres que 

mancaven o estaven en mal estat. Després de l’actuació hi van quedar un total d’11 



passeres però, arran dels aiguats de l’any passat, n’han quedat només 6 en condicions. De 
moment, si baixa poca aigua s’hi pot continuar passant sense mullar-se els peus gràcies a 
les pedres que hi posen alguns senderistes. Però el pas és, evidentment, inestable. Caldria 
tornar a repetir l’actuació per reconstruir novament les passeres. 

 
Situació actual de les passeres d’Angelats. 

 

 
Situació de les mateixes passeres el març de 2015. 

 

 
De les 4 passeres que es van refer el 2015, ara només en queden 2 en condicions. 

 
 



 
3. El pas del gual de Pujolís. L’any 2012 vaig obrir un caminet que permetia travessar la riera 

aigües amunt del gual, en un tram amb roques naturals, per evitar d’haver de ficar els peus 
a l’aigua. En el seu moment vaig indicar el desviament amb senyalització vertical que fa uns 
quatre anys va desaparèixer després d’una actuació indiscriminada de neteja de marges per 
part de l’ADF. Tot i que la manca de senyalització no semblava constituir un greu 
inconvenient (probablement els senderistes, en trobar-se el gual, buscaven una alternativa 
de pas i probablement trobaven fàcilment l’accés a la marrada, uns metres abans, i de 
forma força evident per la clariana que hi ha a la vegetació del marge del camí) l’any passat 
hi vaig tornar a muntar senyalització vertical casolana. Però el primer dia que després d’un 
fort aiguat el Sorreigs es va desbordar, van desaparèixer els meus indicadors. Penso que 
seria convenient millorar la senyalització amb marques de pintura, per exemple. 

 

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.  

  



3. Punts crítics on cal fer actuacions 

 

En aquest informe de 2018 no considero que hi hagi cap punt amb aquesta consideració (de 
crític) en el tram que apadrino, entre l’origen del sender a Can Peirot (Santa Cecília de 
Voltregà) i la cua del pantà del Sorreigs. 

En tot cas, com he comentat a l’apartat anterior, potser el més rellevant seria la bifurcació en 
sentit baixada del sender a l’altura del mas Puigví, on s’hi hauria millorar la senyalització 
perquè és molt fàcil perdre el sender. 

  



4. Conclusions 

 

En general, el sender es troba en força bon estat en el tram objecte d’aquest informe. 

Seria molt convenient organitzar una visita amb membres de la secció de camins del Grup de 
Defensa del Ter per tal d’inspeccionar l’estat del sender en el tram superior, especialment 
entre la cua del pantà del Sorreigs i el pla de Sant Boi de Lluçanès. 

En primer lloc perquè convé avaluar la situació dels punts crítics que vaig referir en el meu 
darrer informe d’octubre de 2017 que, probablement, al cap d’un any i mig, es deu haver 
agreujat substancialment. 

I, sobretot, per veure en quin estat es troben les altres passeres –que en són una bona colla– 
situades aigües amunt del pantà. És probable que estiguin molt malmeses o completament 
desaparegudes després dels aiguats de l’any passat, com va succeir amb les d’Angelats que són 
les úniques que hi ha en el tram que apadrino. 


