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DOCUMENTACIÓ DEL CAMI RAL DE BAIX (ODÈN, SOLSONÈS)

El camí de l’avenc Montserrat Ubach 

Informe sobre el Camí Ral de Baix, presentat el 13 de març del 2014 a l’Ajuntament
d’Odèn i al Consell Comarcal del Solsonès pel seu registre en l’inventari de camins i 
bens del municipi.

RESUM

Dins les activitats que està realitzant la Comissió per a la Protecció del l’avenc Montserrat 
Ubach de la Federació Catalana d’Espeleologia s'ha documentat el Camí Ral de Baix, tram 
Cambrils-Cavallera-Canalda (Odèn, Solsonès), camí d’accés a aquesta emblemàtica cavitat 
catalana.

Aquest treball, realitzat per Jordi Lloret Prieto i Montserrat Ubach Tarrés, s’inclou en el dossier 
de recopilació documental sobre l’avenc Montserrat Ubach, iniciat el 2013 amb motiu del 50è
aniversari de la seva descoberta (1963-2013), i dins del marc d’actuacions encetades per a 
valoritzar la seva transcendència i la del seu entorn. com espai d'interès geològic, històric, 
cultural i paisatgístic. El fet que una via tradicionalment rellevant com és un antic Camí Ral 
passi a prop de l’entrada d’aquest avenc potencia encara més la seva importància i singularitat.  

1er. Verificar que el camí que passa just per 
sobre l’Avenc Montserrat Ubach és el Camí
Ral de Baix que utilitzaven antigament la gent 
d’Odèn per anar a Canalda.

2on. Verificar que aquest Camí de Baix és una 
branca de l’antic Camí Ral que ve de Cambrils 
(Odèn) i que es desdobla a Cavallera; per una 
banda segueix directa cap a Canalda -Camí
Ral de Baix- passant a tocar l’Avenc
Montserrat Ubach i, per altra, puja a una certa 
alçada -Camí Ral de Dalt- i segueix per sota 
els cingles de la Roca de Canalda direcció
Coll de Jou i Sant Llorenç de Morunys.

3er. Verificar que el Sender GR-1 al seu pas 
des d’Oliana cap a Sant Llorenç de
Morunys i en el tram que nosaltres hem
documentat, segueix en gran part el traçat

MOTIVACIONS I OBJECTE DEL TREBALL

de l’antic Camí Ral fins Cavallera i que, a 
partir d’aquí, continua pel Camí Ral de Dalt. 

4art. Obtenir tota la informació possible dels 
informadors de més edat per contribuir a la 
conservació d’uns coneixements tradicionals 
que han passat de pares a fills al llarg de 
generacions des de l’edat mitjana i que, en un 
curt termini, podrien córrer perill de perdre’s. 

5è. Presentar la documentació obtinguda a 
l’Ajuntament d’Odèn perquè sigui declarat 
camí públic. També, per la seva informació i 
registre al Consell Comarcal del Solsonès, 
EMD de Canalda i Generalitat de Catalunya, 
així com entitats que treballen en la  
recuperació i inventari de camins dins el marc 
legal de la conservació dels bens patrimonials 
del país. 



6è. Difondre els resultats obtinguts a 
través de publicacions d’excursionisme, 
espeleologia i temàtica relacionada amb la 
conservació del patrimoni català per a  
contribuir a la recuperació i conservació
d’aquest Camí Ral, part integrant de 
l’entorn de l’avenc i itinerari a seguir per 
accedir-hi. 

7è. Finalment, en base als l’objectius de la 
Comissió per a la  Protecció de l’ Avenc 
Montserrat Ubach de la Federació
Catalana d’Espeleologia, establir les 
estratègies que consideri oportunes per a 
garantir, ara i en un futur, l’accés dels 
espeleòlegs a aquesta cavitat, així com 
poder seguir gaudint del conjunt d’atractius 
paisatgístics i culturals que l’envolten.

SISTEMÀTICA 

-Confirmació amb les administracions 
competents (Ajuntament d'Odèn i Consell 
Comarcal del Solsonès) que el Camí Ral, 
objecte d’estudi, no figura en els seus 
inventaris de camins, segon estableix el 
Reglament del patrimoni dels ens locals 
(Decret 336/1988 de 17 d'octubre).

-Consulta amb experts en Camins Rals i 
Ramaders sobre la sistemàtica seguir.

-Obtenció d’informació de la gent del territori

-Entrevistes amb persones d’edat nascudes 
i residents a la zona i gravació en vídeo dels 
principals entrevistats.

-Cartografia i Bibliografia.

-Fotos aèries.

-Recorregut del camí amb les indicacions i/o 
companyia de persones del territori, 
coneixedores del traçat històric d’aquest 
Camí Ral que ens han orientat, 
especialment en els trams mig perduts o 
que no coincideixen amb el GR.

-Gravació de l'itinerari amb GPS.

-

L’AVENC MONTSERRAT UBACH I EL 
SEU ENTORN

Els Camins Rals

Definició segons la G.E.C. (11): "Camí
públic. El més important abans de la 
construcció de les carreteres, utilitzat per a 
les comunicacions generals i de més 
trànsit".

Aymamí (01) ens fa un interessant 
aclariment: "Hom tendeix a confondre molt 
freqüentment els camins medievals i els 
camins rals. Encara que poden pertànyer a 
una mateixa època, els camins rals.... són 
els més importants, els de més excel·lència, 
ja que estaven sota la tutela, més o menys 
directa, del rei o d'un príncep. Eren, doncs, 
camins públics, a diferència dels altres, on 
el senyor feudal podia cobrar peatge"`.

Més modernament, Campillo i López-Monné
en el seu documentat manual sobre els 
camins a Catalunya (03) expliquen que:  "A 
l'edat mitjana.... els camins públics eren una 
propietat del monarca i gaudien de la seva 
protecció, d'on prové la denominació
popular de "camí reial" o "camí ral" aplicada 
avui dia encara als antics camins 
públics"..........  "Actualment és un 
qualificatiu popular sense cap valor legal ni 
administratiu, però que denota la significació
històrica del camí".

Veiem, doncs, que es tracta d’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'entorn geogràfic

A l'extrem NW de la comarca del Solsonès, 
fronterer amb l'Alt Urgell, trobem Odèn, un 
municipi resultant de la integració de cinc 
antics pobles medievals, cada un amb el 
seu castell i parròquia: la Valldan, Mora 
Comtal, Cambrils, Odèn i Canalda.

És un territori molt muntanyós on 
destaquen els conglomerats oligocènics de 
la Formació Berga, solcats per 
impressionants barrancs tributaris de la 
Ribera Salada (afluent del Segre), i les 
calcàries del massís del Port del Comte, 
que conté el sostre comarcal amb el Pedró
dels Quatre Batlles (2.383 m). 

A l’extrem més oriental del terme es troba 
l’entitat municipal descentralitzada de 
Canalda (EMD és el nom de certs nuclis de 
població sense ajuntament propi però que 
compten amb una junta de veïns rectora). 
En els seus poc més de 18 km2 d’extensió
conté nombrosos indrets d’alt valor 
paisatgístic, d’interès turístic i excursionista, 
amb vies d’escalada, moltes balmes que 
foren hàbitats troglodítics, espectaculars 
fondalades, algunes "via ferrada" i camins 
equipats i uns quants engorjats estrets i de 
gran bellesa, idonis pel seu descens 
esportiu.

A nivell espeleològic i sociocultural, prop de 
les masies de Cavallera es troba un dels 
fenòmens càrstics més importants de 
Catalunya, l‘Avenc Montserrat Ubach.

L‘Avenc Montserrat Ubach: un rècord del 
món al Solsonès

Pel seu difícil accés i lloc estratègic, els 
propietaris del terreny  -la casa de Cavallera
Baixa- l’havien utilitzat per amagar estris 
durant  la guerra civil. Era un avenc 
desconegut per la resta de gent del territori.  
Va ser explorat pels espeleòlegs el 1963.  
Amb un aixecament topogràfic inicial de 210 
metres de profunditat (posteriorment revisat 
a  202 metres) es va convertir en el rècord  
de profunditat de Catalunya (fins el 1978) i 
en la cavitat més fonda del món excavada 
en conglomerats (fins el 1982). Els 
espeleòlegs, exercint el seu legítim dret, el 
varen batejar amb el nom de la seva 
exploradora, l’espeleòloga manresana 
Montserrat Ubach Tarrés. Això explica el fet 
curiós -però no inhabitual- que una gran 
cavitat subterrània porti el topònim d’una 
dona.

El 2013 el Consell Comarcal del Solsonès, 
l'Ajuntament de Solsona i la Junta de l'EMD
de Canalda, a l’igual que els espeleòlegs 
catalans representats per la Federació
Catalana d'Espeleologia, commemoraren 
amb diferents actes el 50è aniversari de 
l’exploració. Un fet que demostra la gran 
transcendència que aquesta va tenir per la 
l’espeleologia catalana, per la comarca i per 
la societat catalana de l’època, amb un 
impacte que avui, mig segle després, encara 
és ben manifest (13).

Panoràmica des de les Coves dels Moros, que presideixen Canalda. En una de les seves cases, Can Prats, 
s’inicia el tram del Camí Ral de Baix que hem documentat.  Fotos: Jordi Lloret. 



L'accés a l'avenc es fa a través de dues 
boques en forma de coves que donen a una 
rampa descendent que porta directament a la 
capçalera del primer pou, un dels més llargs 
amb 28 metres verticals. Segueixen sis pous 
més, separats per petits trams horitzontals 
formats per nivells d’argiles i margues 
intercalats entre els estrats conglomeràtics
oligocens.  Té un parell de vies laterals; una 
baixa fins als 83 metres i l’altre és un pou de 
prop de 70 metres que porta al mateix fons 
que la via normal.  

Una curta aproximació per uns paratges 
atractius, pous concrecionats i amples, i els 
seus importants nius de "perles de les 
cavernes" amb un exemplar que es compta 
entre els més grans del món, fan que el 
descens esportiu i didàctic d’aquest avenc 
hagi estat un objectiu molt cobejat per 
successives generacions d'espeleòlegs i 
segueixi sent-ho. La seva profunditat en 
conglomerats, malgrat posteriors descobertes 
en aquests materials,  l’hi afegeixen un gran  
interès científic a nivell internacional pels 
estudiosos del pseudocarst (carst en roques 
no calcàries). 

Es tracta d’una cavitat senzilla d’explorar pels 
espeleòlegs experts i entrenats, però 
absolutament impossible per al públic en 
general. A diferència d’alguna cova on s’entra 
caminant i es fa aconsellable preservar-la de 
possibles vandalismes, l’Avenc Montserrat 
Ubach no corre aquest perill.  Curiosament, en 
50 anys d’exploracions mai hi ha hagut cap 
accident que hagi requerit la intervenció dels 
equips d'espeleosocors, ni entre els 
espeleòlegs ni entre els curiosos que, amb 
precaució, poden perfectament baixar la canal 
d’accés per visitar la boca de l’avenc. 

A la foto de dalt, al mig de l’espadat de 
conglomerats es pot observar la boca superior 
de l’Avenc Montserrat Ubach.

A la inferior, una vista panoràmica dels 
conglomerats de Cavallera on s’obre l’avenc. 

Les dues imatges estan preses des del Camí
Ral de Baix, tot fent via de Cavallera a Canalda.



DOCUMENTACIÓ DEL CAMÍ RAL

Precedents bibliogràfics 

L’origen de la recuperació dels antics camins 
que circumden Canalda és obra dels actius 
membres que formen la Comissió Cultural de 
Canalda, a l’hora  promotora de les “Camina-
des 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. 

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 col·laboració
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 resultat documental d’aquests treballs es 
publica als llibrets d’itineraris de cada  
“Caminada Polular”. Fins ara, se n’han editat 
deu i representen una gran aportació de 
dades i una eina molt útil per als 
excursionistes i per als estudiosos de la 
història, la cultura i la geografia del Solsonès.

A tall d’exemple, en aquestes publicacions hi 
hem trobat clares referències i itineraris sobre 
el Camí Ral que va d’Odèn a Canalda (04) 
(05) (06) (09) i, específicament, sobre el 
ramal "de baix" de Cavallera a Canalda (12). 
També d’una branca molt important que duia 
des de Coll de Jou cap al sud per anar al 
mercat a Solsona (07)(08). 

El Camí Ral, de la Vall del Segre a la Vall 
de Lord.  

Aquesta via de comunicació es desenvolupa 
d’oest a est, pujant des d'Oliana a la Vall del 
Segre, a uns 470 m d’alçada, fins al Coll de 
Jou, punt més enlairat a 1.462 m situat al peu
del massís del Port del Comte, per baixar cap

a Sant Llorenç de Morunys, a la Vall de Lord, 
la segona població més important del 
Solsonès després de Solsona, a 900 m 
d’altitud. Es tractava doncs d’una 
infraestructura supracomarcal, nexe d’unió
econòmic i sociocultural entre l’Alt Urgell i el 
Solsonès.

En general, tot aquest itinerari ha estat 
resseguit pel GR 1 (02), però en determinats 
moments aquest important sender 
excursionista s’ha hagut d’apartar del  Camí
Ral tradicional 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.

El camí 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 paral·lelament 
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 
l’empenta de la gent de Canalda i 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



Els assessors i col·laboradors

La sistemàtica que s’ha seguit en la 
documentació d’aquest camí Ral s’ha fet sota 
l’assessorament i recolzament del geògraf 
Dr. Xavier Campillo Besses, considerat "el 
máximo especialista en caminería histórica
de España desde una vertiente aplicada“
(12). Ell ens ha anat guiant els passos a 
seguir, ens ha informat i tret de dubtes. 

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

Un altre gran col·laborador ha estat en
Marcel Camps Colomés, secretari de la 
Comissió Cultural de Canalda i un gran 
coneixedor dels camins, de les històries de 
Canalda i del municipi. Ell i el 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. 

I, finalment, cal citar la valuosa col·laboració i  
recolzament del reconegut geòleg i 
catedràtic, magister honoris causa de la 
UPC, professor Josep Maria Mata Perelló.
Amb ell hem fet un tram del Camí Ral de 
Baix per veure la boca de l’avenc, amb 
l’objectiu col·lateral d’anar preparant 
l’avaluació del potencial de l’entorn com a 
lloc d’interès geològic. 

Ramon Pujantell (foto superior) i Josep Maria  
Mata i Montserrat Ubach (foto inferior) en el 
Camí Ral de Baix.

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 del nostre treball documental.

Celestino Solé Casals, de Can Jepet de Cambrils, 
un dels nostre informadors, parlant del Camí Ral.



Els Informadors

D’acord amb el nostre plantejament inicial 
d’objectius, per a la identificació dels trams 
del Camí, en alguns cassos totalment 
perduts i en altres allunyats del modern GR-
1, hem dividit la feina en dues etapes:

Primera: Al llarg d’algunes visites prèvies a la 
zona, fetes a la tardor del 2013, ens hem 
anat entrevistant amb diversos pastors i 
veïns de Canalda i d’altres cases i masies 
d’Odèn, que ens han confirmat sense cap 
reserva la hipòtesi de partida: que el sender 
que passa prop de l‘Avenc Montserrat Ubach 
és Camí Ral. Fins i tot alguns d’aquest 
informadors ens han explicat la utilització
d’aquest itinerari per trànsits habituals de 
ramat relacionats amb estratègies de 
transhumància locals, que haurien arribat 
cap a la segona meitat del segle XX.

D'aquest grup d’informadors destacaríem les 
aportacions gravades en vídeo dels veïns del 
municipi d'Odèn: Joan Sabata Irla, de 82 
anys, nascut a Can Pubilló de Canalda, antic 
pastor i que viu actualment a la masia El 
Corral de Pedra, del Montnou; Celestino Solé
Casals, de 87 anys, pastor de tota la vida, viu 
a Can Jepet de Cambrils; Simeón Espuga
Castillo, de 85 anys, de la Fonda de Cal 
Agustí, de Cambrils; Florenci Serra Riba, 
d’Encies, de 62 anys, pastor per tradició
familiar i encara en actiu; i Ramon Pujantell
Solà, de 76 anys, antic pastor, fill de 
. 

Cavallera Baixa, que viu actualment a Sant 
Llorenç i que presideix  la Comissió Cultural 
de Canalda 1.100 anys.

Segona: Un cop confirmada l’existència 
d’aquesta via, calia recórrer-la i documentar-
la amb un sistema de posicionament global. 
Per aquest activitat hem comptat amb el 
guiatge de dos professionals del món rural,  
experts i coneixedors del territori: els ja citats 
Simeón Espuga i, molt especialment, Ramon 
Pujantell, que han col·laborat de manera 
desinteressada amb els membres d’aquesta 
Comissió, satisfets que volguéssim aprofitar 
la seva saviesa per recuperar una part del 
patrimoni comarcal. 

Fotografia aèria

Per documentar el Camí Ral de Baix, s’han 
contrastat les observacions sobre el terreny 
amb les fotografies aèries dels arxius de la 
Generalitat i del Ejército del Aire: 

6 fotografies del sector Cavallera-Canalda, 
proporcionades per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya dels vols 1975, 1988, 1992, 2000, 
2005 i 2012.

5 fotografies del sector Cambrils-Canalda, 
proporcionades pel “Centro Cartográfico y 
Fotográfico del Ejército del Aire” realitzades  
el 05/06/1957, any que es van fer les 
primeres fotos aèries de la zona. En totes 
apareix el Camí Ral de Baix ben marcat. 

1988

1988

Camí Ral de Baix

Avenc Montserrat Ubach



Fotos aèries proporcionades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya dels vols 1975, 1988, 1992, 2000, 
2005 i 2012

19751988

1992

2000 2005

2012



Primeres fotografies aèries fetes en el vol de 1957 proporcionades per el Ejército del Aire.



Camí Ral documentat per la
Comissió per a la Protecció de l’Avenc Montserrat Ubach
Federació Catalana d’Espeleologia
Març de 2014 

CAMÍ RAL DE BAIX (Odèn, Solsonès).



Camí d’accés a l’avenc Montserrat Ubach

Camí Ral
Carretera L-401



El recorregut

1ª excursió: Acompanyats de Simeón
Espuga, des de Cambrils al creuament 
amb la Serra de Cirera. En consideració a 
l’avançada edat de l'informador varem fer 
aquest itinerari amb cotxe, fent una 
dotzena d’aturades per baixar i que el Sr. 
Espuga ens anés indicant l’antic traçat del 
camí, que en aquest tros és on més 
s’allunya del GR actual. Realment sense 
l'informador mai haguéssim pogut 
identificar molts trams d’aquest sector.  
Malgrat la seva edat ens va dur amb agilitat 
per llocs de trànsit difícil per baixar des de 
la carretera, endinsar-nos entre els matolls 
i anar cercant i retrobant les traces 
perdudes de l’antic camí quan aquest no 
coincidia amb les marques blanques i 
vermelles del GR.

2ª excursió: Repetició del mateix tram però 
a peu seguint el camí amb tots els seus 
trams conflictius i perduts fins el castell 
d'Odèn. 

Iniciem el recorregut des de la Font  
Mosquera i passem pel Salí de Cambrils. 
Seguim al peu de la Tartera i la Roca 
Grossa on la carretera es superposa sobre 
el camí, entre els km 20 i 21, fins arribar a 
l’Espluga de la Guineu on el camí torna a 
separar-se de l’asfalt. Passem El Racó, 
format pels masos de Can Sala, Cal Roca, 
Espunyes i l’església de Santa Bàrbara. I 
nova irrupció a la carretera uns cent metres 
abans d’interceptar el llom de la Serra de 
Cirera. Seguidament, el llom de la Serra de 
la Garriga i  la Rasa dels Peixets per 
arribar al peu del castell d'Odèn. Unes 3 
hores de passejada.

3ª excursió: Amb Ramon Pujantell. Fem el 
tram des de la base del castell d'Odèn i 
església de Santa Cecília i seguim per les 
runes de Cal Rosselló, restes de Cal Pere 
Jan, baixada de la Costa de Cal Rosselló
davant del Forat Colomer, Riulacó, Serrat 
del Morralet, els Masos del Soler de Dalt i 
Soler de Baix amb la capelleta de Sant 
Miquel. I arribem a les masies de Cavallera
Alta, amb la seva espectacular instal·lació
de cria de rapinyaires per a l’exportació,

la capella de Sant Martí i Cavallera Baixa.

Tot aquest recorregut es troba ben 
senyalitzat, formant un itinerari identificat pel 
Consell Comarcal amb la denominació "Ruta 
de Riulacó". Aquí, GR i Camí Ral són 
plenament coincidents. Una hora curta de 
camí.

4ª excursió:  De nou amb Ramón Pujantell:
Aquesta vegada fem el Camí de Baix; la 
branca del Camí Ral que surt de Cavallera i 
va a Canalda, passant per sobre l’Avenc
Montserrat Ubach. 

Aquest és el sector més interessant per a 
nosaltres, per dos motius:

Primer: Perquè és el camí que mena a  
l‘Avenc Montserrat Ubach, per la qual cosa 
s’inclou dins el conjunt que forma aquest 
paratge d’especial interès geològic i històric.

I segon: Perquè, tot i haver estat el camí que 
utilitzaven els habitants d’un bon nombre 
d’antigues masies d’Odèn per anar a Canalda 
i a la seva església parroquial, avui dia és el 
segment de Camí Ral més mancat de 
documentació. Com dèiem, a Cavallera
l’abandona el GR, que segueix  pel "Camí Ral 
de Dalt", per la qual cosa aquesta branca es 
converteix en el tram amb més perill de 
desaparèixer, tant físicament com de la 
memòria col·lectiva.

Entrevistant a Simeón Espuga Castillo, de 85 
anys, fill de Cambrils.



Descripció del Camí Ral de Baix.

La part inicial del camí 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. 

El camí s’inicia en terreny de Cavallera Alta 
on, habitualment, els espeleòlegs deixen els 
vehicles. Uns metres després, el camí entra 
a la parcel·la de Cavallera Baixa on trobem, 
a la dreta, una petita esplanada on 
actualment hi ha una barana i uns cartells 
informatius sobre l'avenc. Una canal baixa 
cap a les seves dues boques.

El Camí Ral ressegueix la capçalera del 
profund clot d'en Teix, passa als peus del 
Tossal de l'Anella i, ja convertit en un corriol 
entre el bosc, abandona el terreny de 
Cavallera Baix per entrar de nou al de 
Cavallera Alta; rodeja el Torrent de Junyent, 
passa davant de la Font dels Serrats 
(recentment restaurada) i puja molt 
suaument cap a Canalda. Aquest sector final 
només està assenyalat amb algunes fites 
aïllades i petites, molt més útils en sentit

contrari (E-W) perquè venint de Cavallera
no hi ha perill de pèrdua donat que ja es 
veuen les cases del poble. 

Passem a 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.  

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.

CONCLUSIÓ

Gràcies a les informacions rebudes i al 
suport d'un nombre important de veïns del 
territori, hem sabut de l’existència del Camí
Ral de Baix, l’hem resseguit, l’hem 
documentat i, dins de les tasques de 
divulgació i protecció que du a terme 
aquesta Comissió per a la Protecció de 
l‘Avenc Montserrat Ubach, hem intentat 
contribuir a que no es perdi la seva 
memòria. 

També volem garantir el seu caràcter públic 
com trajecte que mena a l‘Avenc Montserrat 
Ubach per tal d’assegurar l’accés i 
l’exploració i, com part integrant de l’entorn 
d’aquesta emblemàtica cavitat, perquè
tothom pugui seguir gaudint, com sempre 
s’ha fet, d’aquest conjunt d’atractius 
paisatgístics i culturals que l’envolten.

En el mirador de l’Avenc Montserrat Ubach des 
del Camí Ral de Baix.
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