
Sobrepuny 1.653 metres (Bergadà) 
 
Cim: Sobrepuny 1.653 metres. 
Data: Dimarts 15 de maig de 2018. 
Participants (6): Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Mª boada, Josep Mariné, Toni 
Coll i Pere López. 
Inici: La Nou de Bergadà. 
Final: La Nou de Bergadà. 
Circular: Si. 
Temps real: 03:35 hores. 
Temps total: 05:10 hores. 
Desnivell: 786 metres. 
Desnivell acumulat: 816 metres. 
Distància: 9,8 quilòmetres. 
Dificultat: Moderat (pel desnivell). 
 
El dimarts 15 de maig de 2018 arribem a La Nou de Bergadà i pugem fins la 
plaça de l’Ajuntament on deixem els cotxes i comencem a caminar quan són 
les 09:35 hores. Passem pel davant de l’església de Sant Martí de la Nou, que 
fou construïda al 1196 sobre els fonaments d’una anterior. Veient que està 
oberta entrem a visitar-la, estan fent missa ja que avui és Sant Isidre patró dels 
pagesos. Al sortir de l’església donem el tomb cap a l’esquerra i sortim del 
poble pel carrer Camí de la font de Cal Patzi, que es troba a uns tres-cents 
metres, i el nostre cim a 3,4 km. 
 

 
Font de Cal Patzi 

 
Cal Patzi 

 
A l’arribar a la font creuem el Torrent de la Nou per un pont de fusta, són les 
09:45 hores. Continuem i en dos minuts passem al costat de Cal Patzi, entrem 
un moment al seu jardí per contemplar la façana de la casa i seguim pujant cap 
a l’esquerra de la casa amunt. El camí està senyalitzat amb marques de color 
grog i quasi bé és pujada tota l’estona, una pujada forta i mantinguda, tant que 
aquí fan la competició del quilòmetre vertical, però el camí va sempre per 
boscos de pins al començament i de faig més amunt, que fa que la pujada sigui 
molt agradable. 
 
Quan són tres quarts d’onze parem uns vint minuts a menjar i descansar una 
mica. Sobre dos quarts de dotze entrem a la fageda, en la qual podem 



 

 
Esmorzant 

 
Gran exemplar de faig 

 

contemplar exemplars de faig gegantins, realment extraordinaris, el gros que 
veiem necessita tres persones per abraçar-lo, podria ser catalogat com a 
monumental. A les 11:40 hores trobem una pista que seguim amunt seguint les 
marques grogues i les del kmV. A les 11:50 hores ens desvien a la dreta per 
pujar al Sobrepuny de Baix, de 1.566 metres, al qual arribem en cinc minuts. 
 
Les vistes d’aquest cim son extraordinàries, podem veure multitud de cims i 
serralades, des del Montseny, Mola de Sant Llorenç de Munt, Montserrat, Cap 
de la Gallina Pelada, Pedraforca, El Cadí, Comabona, i tants d’altres cims del 
Pirineu. Després de deu minuts gaudint de les vistes continuem camí fins el 
Sobrepuny de 1.653 metres, al qual arribem quan són les 12:23 hores. Aquest 
cim no té tan bones vistes com l’altre ja que el bosc tapa part de la vista. 
 

 
Panoràmica des del Sobrepuny de Baix 

 
Quan són les 12:40 hores sortim del cim baixant uns metres i anem cap a la 
dreta  en direcció nord, seguint les marques de PR, en direcció a Sant Romà de 
la Clusa, sempre per frondosos boscos fins arribar al Coll de Faig quan són les 
12:50 hores. En aquest punt continuem recte avall per una pista i en uns vint 
minuts baixant arribem al Collet de la Plana on agafem pista avall, són les 
13:10 hores. Quan són les 13:23 hores arribem al Coll de la Plana on girem a la 
dreta per una pista marcada amb el GR 241. Tot baixant anem canviant de 
camins i pistes, però sempre seguim el GR. 
 
 



 
Les Agudes 

 
Mina de les Agudes 

 
Quan són les 13:48 hores passem a tocar de les Agudes, un gran bloc de 
pedra força espectacular. Continuem baixant i de seguida trobem la Mina de 
les Agudes. Aquesta mina, que es troba tapiada, era una mina de carbó  
explotada entre el 1918 i el 1933. Va servir, principalment, de ventilació i 
entrada de materials per la mina Ínsula, que es troba camí avall a uns tres-
cents metres. En uns vint minuts baixant trobem el Torrent de la Nou, són les 
14:18 hores, el deixem a la dreta tot veient que comença un engorjat. 
 
Tot seguit ve una pujada, curta, d’uns cent metres, però al final de la pujada, i a 
la dreta, tenim una bonica vista del poble. Continuem i quan són les 14:26 
hores trobem el camí de pujada, el seguim avall. Continuem baixant i quant són 
les 14:35 hores tornem a ser a la Font de Cal Patzi, seguim desfent el camí de 
pujada del matí i quan són les 14:45 hores tornem a ser al cotxe. Dinem al 
costat del cotxe i després prenem un cafè al restaurant Camprubí, per tot seguit 
anar fins al Santuari de la Mare de Deu de Lourdes i a la gruta de Lourdes de la 
Nou, per fer una visita turística. 
 

 
Baixada 

 
Santuari de Lourdes i Sobrepuny a l'esquerra 

 
De la web de l’ajuntament de La Nou de Bergadà podem extreure la història 
d’aquest Santuari. Mn. Antoni Comellas, fill i rector de La Nou, malalt, anar a 
Lourdes (1877); allà visqué una gran experiència de Fe. Hi tornà (1878) i portà 
una Imatge de la Verge. La posà en una capella feta prop del Santuari actual. 
El fet és conegut a tot el Bergadà i molts devots pujaven a visitar-la. Calia fer 
un Santuari. S’inicià al 1880 i s’inaugurà al 1885. En el 1893 s’edificà  
 
 



l’Hostatgeria. En el 1960 (75 anys del Santuari) es construí el campanar. És el 
primer Santuari de la Verge de Lourdes a Espanya. 
 

 
Sobrepuny de Baix 1566 m 


