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TORRENT DE LES CAROSES ( Documentat d’antic )
O QUEROSES (Actual)
Camprodon – Llanars.

EL RIPOLLÈS

Accés al pàrquing de retorn
El primer pas serà estacionar un dels vehicles al lloc més proper a la sortida del
torrent.
Situats a la rotonda sud d’accés a Camprodon, ens fixarem en els rètols indicadors,
a la dreta direcció Molló, carretera C - 38 , i a l’esquerra direcció Setcases, per la
carretera GIV - 5264 , aquesta ultima es la que prendrem i seguin l’indicador ens
dirigirem a Llanars. Arribats al principi de la població, ens trobarem amb una
placeta i si estem atents i mirem a la dreta veurem un grup de panells indicadors. El
superior ens assenyala la direcció adient : veïnat de Feitús. Circularem uns metres
per els carrers de la població fins enllaçar amb una pista pavimentada que
condueix direcció nord, i paral·lelament a la Ribera de Feitús, fins l’esmentat veïnat.
A velocitat moderada ( doncs la pista es estreta i plena de corbes ) anem deixant
enrere diverses edificacions. Des del panell indicador la placeta circularem durant
4,3 km aproximadament fins el punt d’estacionament del vehicle

, corba

tancada a l’esquerra i replà a la dreta on localitzarem en direcció nord el sender de
retorn. Atents als pastors elèctrics.
Accés al pàrquing d’aproximació d’inici del descens
Desfem el camí fet i retornem a la rotonda inicial al sud de Camprodon per prendre
la carretera C - 38 direcció Molló – Coll d’Ares. Reprenem la marxa vorejant la
població. Passarem pel davant d’una deixalleria, esquerra. Més endavant, deixarem
a la dreta el càmping "Els Solans", d'aquí, tenim a tocar la pista d'accés. Al km 13,3
trobarem un trencall a l’esquerra que prendrem.
Iniciem l’ascens per terreny ben rodat guanyant alçada ràpidament. curt tram
cimentat que ens porta fins la masia de can Bola, esquerra. Continuem carena
amunt amb una lleugera corba dreta – esquerra. Al llarg de la pista trobarem
bastants talussos. El talús, generalment, el conforma una petita elevació de terra
(alguns d'ells s'eleven fins a 70 cm més o menys) que creua en diagonal la pista
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per tal d'evacuar l'aigua de pluja i no malmetre el terreny. Depenent de el vehicle,
de vegades és millor vorejar fora pista. El vehicle més adient seria el tot terreny.
Continuem amunt passant per la dreta del turó de Pontellí (1326 metres). Sempre
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carenant, aquest tram es de suau ascens i punt a on creuem el GR-151 i Trobem
un panell informatiu a l’esquerra. Anem guanyant alçada i trobem les primeres
portes i pastors elèctrics. Nosaltres per norma sempre els tanquem.
Entrem en una clotada creuant els últims pastors elèctrics, el terreny es redreça i
les traces deixades sobre l'herba per anteriors vehicles ens indiquen per on hem de
continuar. Al poc arribem al Coll Sobirà (1562 metres), replà situat entre un bec de
roca a l’esquerra i la vessant de la muntanya a la dreta

, hem recorregut uns 5,2

Km de pista mes o menys.
Aproximació a l’inici del descens
Un cop equipats iniciarem l’aproximació a la llera agafant un sender direcció nord
que te un inici planer i al poc davalla suaument. Recorreguts uns 100 metres el
sender es bifurca, nosaltres baixarem cap a l’esquerra i ens pocs minuts ens
situarem a la llera.
Descens i retorn
Progressarem, uns 100 metres més o menys, per entre la baixa vegetació existent
al llarg de la llera, fins a arribar al punt on l’encaixonament del torrent ens
assenyala el veritable inici del descens.
El rocam que conforma aquest torrent son les pissarres i esquist, material trencadís
i relliscós freqüent al Pirineu.
El recorregut es majoritàriament de llera oberta o semi oberta. Son pocs els punt
engorjats, situats principalment al tram inicial. Cal remarcar el perllongat tram de
llargues i a cop pronunciades rampes que demanen atenció al cabal d’aigua i a les
parts humides.
La gran majoria dels ràpels son naturals, per això, cal portar bagues de recanvi. Al
llarg del recorregut es fa patent la nostra dèria d’instal·lar ràpels opcionals; son per
prevenció i seguretat (si per tu sobren, ignora’ls, però no els desmuntis). La majoria
estan propers entre ells. L'excepció la trobem en un parell d'espais de trànsit entre
ràpels; un d'una vuitantena de metres, i el més distant, d'uns 250 metres, a prop del
tram final. Arribats a aquest últim espai, els ressalts son de poca alçada, però
caldrà la corda per superar més d’un.
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Els últims 500 metres, l'aigua està més present, però en cap moment té profunditat
suficient per superar nedant els tolls.
Aviat localitzarem una primera sortida a la dreta. Senyals de color carbassa, fita i el
sender que ens conduirà a uns prats inclinats que travessarem per el marge
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superior direcció oest. Fita sobre una gran roca planera de la que surt, per la part
baixa, un sender que creua la ribera de Feitús. El camí continua a l’esquerra i
després d’un parell de pastors elèctrics, ja estem al

, en 15 minuts.

DADES ORIENTATIVES
Accés :

de 15 a 20 minuts

Descens : de 2 hores 30 minuts a 3 hores
Retorn : primera sortida 15 minuts
Recorregut : 1400 metres
Desnivell : 330 metres
Rocam : pissarres i esquists
Equipament : bé, d’apertura
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Material : Una corda de 50 metres o dues cordes de 30 metres, una
corda de 20 metres, bagues de recanvi, arnes complert,
casc, neoprè a criteri (sempre porta un mínim d’aigua),
tisores de podar

(documentat d'antic )
(actual)
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