
CAMÍ DE LES TERRES DEL RIU GAIÀ – 2 (ALT CAMP) 
 
Data: diumenge dia 24 de maig de 2015 
 
Participants: Lluís Díaz, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Pili Inostroza i Toni 
Coll. 
 
Km: 8  Hores totals: 5 
 
Itinerari: Fem una excursió matinal que recorre un nou tram del riu Gaià, d’uns 
nou km. De llargada, comprès entre Querol i el Pont d’Armentera. Al anar 
deixem dos vehicles al Pont per el retorn, i amb el tercer anem fins a Querol 
(545m.), aparquem el vehicle prop del restaurant del poble i a les 8 h. Iniciem 
l’excursió. 
 
Anem primerament cap a la font, tot coincidint amb el sender PR-C-2, que puja 
cap a l’església de Sant Jaume de Montagut. En el recinte de la font trobem el 
pal indicador de la cruïlla amb el camí de les terres del riu Gaià, que és per on 
continuem, pugem una mica i després baixem fins la carretera i la creuem. 
 

 
Senyals clavades als arbres 

 
Pont tibetà del mas de Boixanc 

 
Continuem baixant cap el riu, passem prop del mas Querassó i a frec del corral 
i  mas de Boixanc. Poc després fem cap en un indret on degut a les formacions 
rocoses dels estrats, el riu Gaià fa un petit salt i s’eixampla. Una passarel·la 
tipus pont tibetà ens permet creuar el riu. 
 
Una vegada a la riba dreta seguim el sender que puja pel bosc del Puig de 
Tonell, el camí s’eixampla, planeja, novament s’esmuny i baixa precipitadament 
pel Serrat del Lluïsot fins prop del riu, en total uns dos Km. De recorregut sense 
cap indicació ni senyal.  
 
Reapareix la senyalització prop de balma murada del corral de l’Espluga 
(390m.), que servia per guardar el bestiar. A continuació el sender s’enfila fins 
al mas Esplugues, que resta encinglerat damunt la resclosa de la Central. 
Aqueta presa es composa d’un mur trapezoïdal de quatre metres d’alçada i 
vint-i-cinc de llargada. Part de l’aigua que aplegava, era desviada del curs del 



riu mitjançant un canal anomenat el Rec, fins una petita central hidroelèctrica 
instal·lada a la partida del Molinot, encara dins el terme de Querol. 
 

 
Resclosa 

 
Passarel·les 

 
La resclosa pertanyia a la Central Hidroelèctrica “La Eléctrica del Gayá”, que 
fou construïda a principis del segle passat per subministrar energia elèctrica a 
les industries tèxtils establertes durant els segles XIX I XX al Pont d’Armentera, 
i a altres pobles de les rodalies. 
 
Creuem novament el riu per una passarel·la fixa, el camí segueix entre el curs 
del riu a mà dreta i a l’altre costat ens queda el Rec que durant 
aproximadament mig km va descobert, i la resta fins la Central va per un túnel 
perforat sota la cresta dels Gatets. Nosaltres després de passar la plana del 
Pasteral arribem vora dos pins centenaris i entrem en la zona del 
apregonament del congost de l’Estret de Biosca, equipat amb passeres i 
passarel·les.  
 

 
El Rec 

 
Talús dels Riastres 

 
A partir del congost impera un extraordinari bosc de ribera, el Camí creua el riu 
per una estreta i llarga passarel·la fixa i continua per la seva riba dreta, mentre 
que el Rec, després de passar un tram de mina, surt al exterior per creuar el 
Torrent del Pendot, per sobre d’un aqüeducte de 6 metres d’alçada i 9 de llarg, i 
torna endinsar-se a la mina. 
 



Més endavant ens allunyem una mica del riu, passem vora uns conreus i 
prenem el camí dels Riastres, direcció al Pont d’Armentera. Quan el camí 
bifurca prenem el de l’esquerra, que és per on discorre el Rec que abans 
d’arribar a la població supera, per mitjà d’un túnel de 25 metres, el talús dels 
Riastres, on encara podem veure el corrent en dos trams descoberts del mur, 
però la resta ha estat canalitzat. 
 
En aquest indret argilós una passarel·la penjada assegurada tipus “ferrata”, ens 
condueix al agradable camí de entrada al poble, equipat amb baranes de fusta i 
cartells explicatius del Camí de les Terres del riu Gaià. A la una del migdia 
passem per davant de l’església de Santa Magdalena i finim l’excursió. 
 

 
Arribada al Pont d’Armentera 


