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Camí Ral, camí públic

Camí Ral, camí públic

EL 2014 els autors d’aquest llibre, membres de la Comissió per a 
la Protecció de l’avenc Montserrat Ubach i l’entorn, documentà-
vem el camí Ral de Baix i ho presentàvem a les administracions 
corresponents pel seu registre en l’inventari de camins i bens del 
municipi. 

Això va ser possible gràcies a la informació i colꞏlaboració d’un 
nombre important de veïns del territori i d’experts. Amb aquesta 
documentació es volia contribuir a no perdre la memòria d’aquest 
camí poc freqüentat i també garantir el seu caràcter públic com 
trajecte que mena a l’avenc Montserrat Ubach. 

Aquest treball el va publicar la Comissió Cultural de Canalda 
1.100 anys en el llibret de la caminada d’aquell mateix 2014. 
Fem aquí un breu resum.

Precedents

Els camins Rals són antics camins de titularitat (que no de 
propietat) pública, vertebradors del territori des de temps 
immemorials, quan les comunicacions es feien majoritàriament a 
peu o amb animals de ferradura. Pel seu alt valor tradicional i 
històric constitueixen una part del patrimoni cultural de Catalunya 
que les administracions estan obligades per llei a recuperar, 
catalogar i conservar.

L’origen de la recuperació dels antics camins que circumden 
Canalda és obra dels actius membres que formen la Comissió 
Cultural de Canalda 1.100 anys, a l’hora  promotora de les 
“Caminades populars” que s’organitzen amb gran èxit i afluència 
de participants, des del 2001, any que es varen commemorar els 
1.100 anys de la consagració de la parròquia del poble. 

El camí Ral careneja la Serra de Sant Just i entra al Solsonès pel poblet de Cambrils. Imatge inferior dreta: tram que 
passa per l’escola de Cambrils. Fotos: J.Lloret.
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Amb aquestes caminades es rescaten i ressenyen indrets i 
camins dels voltants de Canalda, amb els seus costums, 
històries i llegendes. També es documenta l’arquitectura popular, 
l’arqueologia i la flora. 

Aquesta tasca és el fruit de la colꞏlaboració de la gent gran del 
territori que aporta els seus coneixements tradicionals i 
insubstituïbles i que són recollits per un equip de gent més jove 
que consulta bibliografia, recorre, recupera i senyalitza els 
camins. 

El camí Ral va de la vall del Segre a la vall de Lord. Es tractava 
doncs d’una infraestructura supracomarcal, nexe d’unió 
econòmic i supracultural entre l’Alt Urgell i el Solsonès. En 
general el GR-1 coincideix amb el camí Ral tradicional però en 
determinats moments aquest important sender excursionista se 
n’ha apartat per diversos factors, entre els que destacaríem dos 
de principals: la presència de la carretera moderna que en 
alguns trams talla o se superposa al camí antic i obliga a cercar 
alternatives i els nombrosos fragments descuidats i plens de 
vegetació que també van impedir als traçadors del GR fer un 
seguiment exhaustiu.

A Cavallera, el camí tradicional 
es bifurca en el camí Ral de 
Dalt i el camí Ral de Baix

El camí Ral puja pels vessants meridionals de la Rasa de Valldan 
carenejant la Serra de Sant Just i entra al Solsonès pel poblet de 
Cambrils, que forma part del municipi d’Odèn. D’aquí segueix 
flanquejant cap a llevant, creuant les capçaleres de les rases que 
baixen per desaiguar a la Ribera Salada abans que comencin a 
engorjar-se i fer-se difícils de travessar. 

Passa als peus del Castell d'Odèn, 
que dóna nom al terme, i arriba a les 
masies de Cavallera. 

Tot aquest recorregut es fa més o 
menys paralꞏlelament a l'actual 
carretera L-401 (Coll de Nargó - Alinyà 
- Cambrils - Coll de Jou - Sant Llorenç 
de Morunys).

A Cavallera, el camí tradicional es 
bifurca en el camí Ral de Dalt i el camí 
Ral de Baix. El camí de Dalt, més 
septentrional, és el que ha estat 
recuperat pels senderistes i la gent de 
Canalda i és per on continua el GR. 
Guanya alçada vers l’est, segueix al 
peu dels cingles de la Roca de 
Canalda, passa per Coll de Jou i, 
després de travessar longitudinalment  
tot el terme d'Odèn, baixa cap a Sant 
Llorenç de Morunys.  

El camí de Baix, l’altre tram de la 
bifurcació, segueix també cap a l’est, 
però lleugerament més al sud que la 
branca superior. Arriba a Canalda; 
després es torna a ajuntar amb el camí 
de Dalt i segueix cap a Sant Llorenç. 
És aquest camí Ral de Baix, apartat 
del GR, poc senyalitzat i deixat de 
banda, el trajecte que tradicionalment 
s’ha seguit per accedir a l'avenc 
Montserrat Ubach, per tant, objecte 
principal d’aquest treball documental.

El camí Ral passa prop de cal Sala (Cambrils). Foto: J. Lloret.
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El camí s’inicia en terreny de Cavallera Alta. Si venim per la 
carretera L-401 el trobem a l’esquerra, un cop passada la 
bassa.

La part inicial és una pista en mal estat eixamplada fa anys per 
treure fusta, coneguda des de fa mig segle per les successives 
generacions d’espeleòlegs catalans i exploradors d’arreu que 
han vingut a aquestes contrades atrets per la importància de la 
cavitat. 

Arriba un moment que el camí Ral entra a la parcelꞏla de 
Cavallera Baixa d’on surt, a la dreta, la canal que baixa a 
l’avenc Montserrat Ubach. Segueix endavant i travessa la 
capçalera del clot d’en Teix. Fa un revolt pronunciat i torna a 
passa just per davant de l’avenc a l’altra banda del barranc.

Segueix als peus del tossal de l'Anella i, ja convertit en un 
corriol entre el bosc, abandona el terreny de Cavallera Baixa i 
entra de nou al de Cavallera Alta; circula per la raconada de la 
Sarqueda, travessa la rassa del Puit, passa per davant de la 
font dels Serrats (recentment restaurada) i puja molt suaument 
cap a Canalda. Aquest sector final només està senyalitzat amb 
algunes fites aïllades i petites, molt més útils en sentit contrari 
(E-W) perquè venint de Cavallera no hi ha pèrdua donat que, 
un cop a la carena, ja es veuen les cases del poble. 

Passem pel costat de l’església de Sant Julià i, més endavant, 
pel mig d’un tram de camí entre parets de pedra (Carrera), per 
arribar, finalment a can Prats, on donem per finalitzada la 
documentació del camí Ral de Baix.  

El camí Ral de Baix, a l’entrada de Canalda, passa per 
entre parets de pedra (Carrera). Fotos: J. Lloret. 

Tram del camí Ral que passa per davant 
de l’avenc. 

Descripció del camí Ral de Baix
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Cases de Cambrils a Canalda que utilitzaven el 
camí Ral de Baix

Segons els nostres informadors, aquest camí Ral 
era utilitzat pels veïns de les masies que es 
trobaven al llarg del seu recorregut, avui algunes 
encara habitades. Citem només les més pròximes 
al camí en sentit Cambrils - Canalda: El Salí, Cal 
Corder, Cal Sala, Cal Roca, Espunyes, Cal Ros, 
Cal Rito, Cal Jaume, Cal Xinquet, Cal Petit, El 
Torrent, Oriola, La Plana, Cal Boix, Cal Rossellò, 
Cal Pere Jan, Molí del Riu Lacó, el Soler de Dalt, el 
Soler de Baix, la Cabanola del Soler, Cavallera Alta 
i Cavallera Baixa.

produeix algun litigi, normalment és la persona a la 
qual es demana informació o que faci l’arbitratge.  

Un altre gran colꞏlaborador va ser Marcel Camps 
Colomés, secretari de la Comissió Cultural de 
Canalda 1.100 anys i un gran coneixedor dels 
camins, de les històries de Canalda i del municipi. 
Ell i els seus companys, amb l’assessorament i 
participació d’en Ramon Pujantell i altres veïns, han 
estat els impulsors del senders moderns i de la 
recuperació d’alguns antics corriols del territori. 

Joan Sabata Irla, Celestino Solé Casals, Simeón 
Espuga Castillo i Florenci Serra Riba van ser 
alguns dels molts informadors i guies que hi van 
participar. També va rebre la colꞏlaboració i 
recolzament del geòleg i catedràtic, magister 
honoris causa Josep M. Mata Perelló i altres 
experts.

Cal Soler. Documentant el camí Ral amb Ramon Pujatell. Foto: J. Lloret. 

Ramon Pujantell (esquerra) i Simeón Espuga (Dreta). 
Fotos: J. Lloret.

Els assessors, colꞏlaboradors i informadors

La sistemàtica que es va seguir en la documentació 
d’aquest camí Ral es va fer sota l’assessorament i 
recolzament del geògraf Dr. Xavier Campillo Besses, 
considerat “el máximo especialista en caminería 
histórica de España desde una vertiente aplicada“ .

També vam comptar amb les expertes aportacions 
d'en Ramon Pujantell Solà, fill de Cavallera Baixa, 
casa propietària del terreny on s’ubica l‘avenc 
Montserrat Ubach. Home savi i respectat entre els 
veïns i un dels millors (sinó el millor) coneixedors dels 
antics corriols i dels límits de tots els terrenys que 
envolten Canalda, fins el punt -ens expliquen- que si 
hi ha dubtes sobre els límits d’una propietat o es


