
Cadinell - Parc Natural Cadí-Moixeró – Alt Urgell 

Data: Dimarts dia 31 de juliol de 2018 

Participants (6) :  Joan Gassol, Josep Mariné, Pere López, José Vázquez, 

Joan Aubia i Toni Coll. 

Ascensions: Cadinell (2.113m.). 

Distància recorregut : 8 Km. 

Temps : Total 4h. Efectiu 3h.20m. Parades 40m. (15m.+20m.+5m.) 

Desnivell : Uns 750m. 

Descripció de l’excursió amb l’Itinerari seguit: Intentem defugir de la calor i 

anem cap a Saldes, Gósol i Josa del Cadí. La muntanya del Cadinell, forma 

part  d’un apèndix meridional situat a l’extrem occidental de la Serra del Cadí, a 

la que hi resta lligat mitjançant el coll de Jovell. Deixem els cotxes a 

l’aparcament de baix del llogarret de Josa, just a la vora de l’àrea de pícnic. 

 
Josa de Cadí 

 
Camí del Cadinell 

 

Fet i fet pels vols de les deu iniciem la excursió, sortim de Josa direcció Nord, 

pel camí del Coll de Jovell. Aviat deixem el camí i continuem per unes 

graonades que menen al sender que porta a l’ermita Romànica de Santa Maria 

de Josa, on aprofitem per esmorzar a l’ombra. 

 
Santa Maria de Josa - S.XII 

 
Detall de la forja 



Poc a poc el sender s’enfila vora el torrent de Jovell i ens condueix fins el Coll 

del mateix nom. Fins aquí la ruta està senyalitzada perquè forma part del GR 

150.1. Tenim al nord la solana de la Serra del Cadí, quasi nua de vegetació 

amb grans espais erms, metre que cap el sud la muntanya del Cadinell  vesteix 

ombrívols pinars sobre un ufanós herbei ple de flors boscanes, que s’aferra 

tossudament al fort pendent. Diferents corriols senyalitzats amb monjoies 

discorren zigzaguejant i ens orienten durant la fatigosa pujada. 

 
Coll de Jovell. 1790m. 

 
Costa de la Veda 

 

Assolida la carena, la recorrem de ponent a llevant, des del mirador de la 

Obaga Negra fins al cim del Cadinell. Una muntanya discreta amb un perfil 

agosarat i un gran esguard cap a migjorn. Restem al cim una bona estona 

descobrint una nova panoràmica del Pedraforca amb els pobles de La Josa i 

Tuixent emergint sobre les valls i al fons les serres d’Ensija i del Verd. Tot 

seguit retornem a Josa pel mateix itinerari i fem un mos al bar del poble. 

 
Arribant al cim 

 
Cim del Cadinell 

 

Per la tarda fem la part turística de l’excursió passant per la ermita romànica de 

Sant Jaume i entrant en el nucli de Tuixent, on aprofitem per fer una visita al 

interesantíssim Museu de les Trementinaires, que conserva el record d’un ofici 

exercit per les dones de la vall de la Vansa i Tuixent. Aquesta tasca consistia 

en la recol·lecció de plantes medicinals, elaboració de remeis tradicionals i 

finalment la distribució i venda d’herbes, ungüents i pomades. Normalment 

dues vegades a l’any, aquestes dones seguien a peu uns camins i unes rutes  



 
Sant Esteve de Tuixent, S.XI 

 
Museu de les Trementinaires Tuixent 

 
San Jaume de Tuixent, s.XI-XII 

 
Pou de Gel de Solsona 

 

que arribaven als principals pobles i ciutats de Catalunya. Es té constància 

d’aquesta activitat des de finals del segle XIX fins a la dècada dels seixanta del 

segle XX. 

Com a punt final del nostre recorregut passem per Solsona per veure el seu 

Pou de Gel i a quarts de deu del vespre arribem a casa. 

 


