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De Borredà a Sant Sadurní de Rotgers
19 de juny de 2022
Itinerari: Borredà, el Pontarró, Sant Sadurní de Rotgers i tornada

L’excursió de cloenda consistirà en una caminada
des de Borredà fins a l’ermita romànica de Sant Sa-
durní de Rotgers i tornada a Borredà.

El GR-4 és el que comunica Borredà amb Sant Sa-
durní de Rotgers. Borredà i Sant Sadurní, són a valls
diferents, l’itinerari ha de salvar, doncs, una carena
de poca alçada. El GR-4 passa per sobre d’un antic
camí ral  amb pedres posades en vertical per evitar
esllavissades i perquè aguantessin el pas de perso-
nes i animals. Aquest condicionament sembla ser
del segle XVIII. Actualment si no tractes de veure les
pedres poden passar desapercebudes, de fet en la
major part del camí ja estan totalment perdudes.

En un punt concret, on la inclinació és més accentua-
da, el camí puja una mica, si bé és un tram molt curt
mentre que la resta de la pujada és suau i, en bona
part, fins i tot planer.

S’arriba aviat a una pedrera inactiva que cal reco-
rre per una pista apta per a camions. En sortir de
la pedrera, ja a una certa distància, cal estar atents
a un grupet de pedres a nivell del terra situades a
l’esquerra de la pista. No hi ha cap senyal de GR,
però s’ha d’agafar aquest corriol que és el de la baixa-
da. Si la pujada és suau i tranquil·la, de la baixada

Borredà amb la serra de Picancel al fons. Foto treta d’internet

podrien dir que és ràpida, divertida, espectacular i
trencada per les motos TT. Aviat s’arriba al fons de la
vall i a un torrentet de cabal mínim que es travessa,
el lloc és anomenant “Pontarró”. Dues pedres grans
serveixen per salvar l’amplada del minvat torrent.

Una pista que puja, porta a la carretera-pista que cap
a l’esquerra, i en pocs minuts més, ens porta a Sant
Sadurní de Rotgers. A la tornada, per a alguns la pu-
jada pel bosc pot resultar una mica dura. Pot fer-se
per la mateixa pista que utilitzaven els camions anys

Boscos de pi toig amb roure martinenc a la contrada.
Foto de Jordi Gironès.
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enrere. Si cal es donaran instruccions. Són dos tira-
des d’uns 4 quilòmetres, que en el millor dels casos
podrien ser dues hores i quinze minuts. Potser triga-
rem quelcom més. Caldrà tenir en compte la durada
de l’aturada a l’ermita.

Sant Sadurní de Rotgers

Antiga parròquia del municipi de Borredà (Berguedà)
al nord-oest del terme, entre les demarcacions de Vi-
lada i Castell de l’Areny.

Sant Sadurní de Rotgers. Foto treta d’internet

El 888 el lloc fou cedit, juntament amb Borredà, al
monestir de Ripoll. L’església és esmentada el 938,
fou bastida al costat del palau Rotger o Rodegari; era
sufragània de Borredà i algun temps (segles XII- XIV)
parròquia independent. L’església, un magnífic exem-
plar romànic, fou refeta i consagrada l’any 1167 apro-
fitant els murs de l’anterior. Pertangué a Ripoll fins al
1835, quan passà junt amb Borredà al bisbat de Vic.
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