
Pedró de Tubau o Cap de Mordolar 1.543 metres. 
 
Cim: Pedró de Tubau o Cap de Mordolar. (Berguedà) 
Data: Dimarts 26 de març de 2019. 
Participants (9): Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Mª Boada, Joan Marqués, 
Josep Mariné, José Vázquez, Rosa Mari de Vidiella, Toni Coll i Pere López. 
Inici: Coll de Sant Jaume. 
Final: Coll de Sant Jaume. 
Circular: Si. 
Temps real: 03:45 hores. 
Temps total: 05:30 hores. 
Desnivell: 508 metres. 
Desnivell acumulat: 641 metres. 
Distància: 13,0 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
Avui per fer aquest cim ens desplacem fins el petit poble de Sant Jaume de 
Frontanyà, al Berguedà, un dels pobles més despoblats de Catalunya, del qual 
destaca el seu monestir romànic del segle XI, es tracta del Monestir de Sant 
Jaume de Frontanyà, monestir agustinià que es troba al centre del poble i que 
es va construir per acollir la comunitat de Sant Jaume Vell. 
 

            
Monestir de Sant Jaume de Frontanyà. 

 
L’excursió la comencem al coll de Sant Jaume, uns 1.700 metres més amunt 
del poble de Sant Jaume de Frontanyà. 
 
Comencem a caminar quan són les 09:50 del matí, i ho fem agafant un camí 
que surt des del mateix coll baixant a la dreta. 
 
Quan portem uns sis minuts caminant pel camí de Tubau, hem baixat uns 
cinquanta metres de desnivell i ens trobem a la Font de la Mata. 
 



            
               Coll de Sant Jaume.         Font de la Mata. 
 
El camí continua i de seguida la pista dóna un tomb a la dreta al mateix temps 
que traspassem un rierol anomenat El Llimosell, per començar a pujar en 
direcció a Cal Romà, masia a la que arribem quan són les 09:20 hores. 

 
A Cal Romà deixem la pista i seguim per un camí que puja a l’esquerra i que 
surt pel darrera de la masia. 
 
Pugem pel llom, a estones amb camí i d’altres sense, però es van trobant fites, 
fins que arribem a la pista que girant a la dreta ens porta fins al coll de la Creu 
de Soler, al que hi arribem quan són les 10:42 hores. 

 

            
          Llom de pujada.                  Coll de la Creu de Soler. 

 
Al coll agafem un camí que baixa cap a l’esquerra, es tracta d’un camí molt 
perdut, però que a la fi ens deix en una pista, la qual agafem cap a la dreta, i 
com que ja són prop de les onze del matí parem a esmorzar. 
 
Uns vint minuts esmorzant i continuem per la pista que aviat s’acaba. 
Comencem a pujar per un camí que ens acosta al Pas de les Balmes a uns 
1.300 metres d’alçada. 

 



            
          Camí de baixada.                                        Esmorzant a la pista. 

 
A patir d’ara anirem seguint per la vora dels cingles de Tubau, camí força 
impressionant ja que els cingles tenen més de dos-cents metres de caiguda, 
passem molt a la vora del precipici, el camí és molt estret i per acabar d’adobar 
la situació fa molt de vent que no ajuda a mantenir l’equilibri. 
 
Els Cingles de Tubau acaben al Cap del Morro d’Olà, aquí comencen els 
Cingles del Morro d’Olà, però el camí ja no va tant a la vora i podem gaudir del 
bonic bosc pel que anem. 

 

            
                  Cingles de Tubau.    Cingles del Morro d’Olà. 
 

Després del Morro d’Olà el camí segueix una estona els cingles del mateix 
nom, però a poc a poc va girant a la dreta per pujar fins el nostre cim, el Pedró 
de Tubau o Cap del Mordolar, de 1.543 metres i al qual arribem quan són les 
12:15 hores. 

 

            
Bonic bosc pel que hi passem. 



 

 
Pedró de Tubau o Cap del Mordolar 1.543 metres. 

 
Dalt del cim hi trobem un piló geodèsic i una capelleta dedicada a Sant Marc, 
amb un llibre de piulades, en el qual deixem un record pels que ho puguin 
llegir. 
 
La vista de 360º és excepcional, podem veure Montserrat, el Montseny, el 
Pedraforca i el Cadí al seu costat, el Puigmal traient el cap, la Tossa d’Alp, les 
serres de Catllaràs, d’Ensija, de Montgrony, Cavallera i sant Armand, a part de 
multitud de cims menys coneguts però que fan que la vista sigui meravellosa. 

 

            
El Pedraforca.                       La Tossa d’Alp. 

 
Sobre les 12:40 hores i després de fer totes les fotos de rigor, sortim del cim pel 
seu costat SE i davallant pels Rasos de Tubau. 

 



            
Escrivint i signant el llibre de piulades. 

 
Tot baixant passem pel Grau de Llet i fem cap a la Bassa de Corrubí a la que hi 
arribem quan són les 12:53 hores. 
 
A partir de la bassa baixem cap a la dreta seguint el Rec de Corrubí gairebé 
sense camí, fins que arribem al començament d’una pista que seguim avall, i 
quan són les 13:20 hores, ens porta fins a els abeuradors de Corrubí. 

 

            
                        Bassa de Corrubí.   Abeuradors de Corrubí. 
 
Al passar pels abeuradors, seguim la pista, passem per la Font de Tubau, no 
raja des de fa temps, fins que quan són les 13:50 arribem al mas de Tubau, al 
seu costat l’ermita de Sant Esteve de Tubau, ermita preromànica que la seva 
porta presenta ferramenta d’estil romànic, i als seus peus aprofitem per dinar. 

 

            
      Font de Tubau.               Arribant al mas de Tubau. 

 



            
       Arribant a l’ermita.                            Ermita de Sant Esteve de Tubau. 

 
Quan són les 14:35 hores tornem a caminar sortint pel darrera de l’ermita, 
anem baixant tot creuant els Quintars de Tubau i quan són les 14:55 hores 
creuem el Torrent de Tubau, per tot seguit i a uns dos-cents metres a mà 
esquerra deixar un llogaret anomenat El Prat, un conjunt de cases. 

 

            
  Cal Cintet.       Pujant la carretera fins el Coll de  
                                                          Sant Jaume. 

 
Sobre un quart de quatre de la tarda passem pel davant del mas de Cal Cintet i 
a pocs metres més endavant trobem la carretera per la que hem arribat al matí 
amb els cotxes, l’agafem a la dreta i en un centenar de metres arribem al Coll 
de San Jaume quan són les 15:20 hores, punt de partida i final de l’excursió 
d’avui. 

 



 
Mapa de la zona, recorregut en color carabassa. 


