
Durada:

Desnivell positiu:

Recorregut :

Observacions:

Di�cultat :

2,5 hores

360 m

6,4 km

fàcil

Al llarg del recorregut es
troben diverses pilones i un 
tram del telefèric reconstruit

El camí està senyalitzat 
amb marques 
grogues

Iniciarem la ruta a l’aparcament que hi ha a l’entrada del 
nucli de Saldes. Pujarem al carrer per l’escala metàl•lica i 
girarem a l’esquerra. Seguirem pel carrer un centenar de 
metres �ns trobar una senyalització vertical que ens fa 
deixar l’asfalt per en�lar-nos a la dreta. 
Uns metres mes amunt, després d’unes escales, sortirem a 
un altre carrer que seguirem, de recte primer i a l’esquerra a 
la primera bifurcació (atents al senyal vertical). Quan s’acabi 
el carrer seguirem per un camí estret uns 400 metres �ns 
arribar a una carretera asfaltada. Passarem pel barri dels 
Serrats. Seguirem �ns a trobar una altra carretera asfaltada 
que seguirem de baixada uns pocs metres i sortirem per la 
dreta per un camí estret. 
Seguirem aquest camí �ns arribar a una pista de terra que 
seguirem a la dreta en pujada. Quan arriben al pla haurem 
d’agafar una altra pista a l’esquerra, gairebé en sentit 
contrari al que veníem.
En pocs metres s’acabarà la pista i seguirem per un caminet 
senyalitzat amb marques grogues. Al principi de pla i 
amunt i després de creuar un torrent sec s’en�larà força. 
Anirem pujant i trobarem indicadors que ens portaran 
�ns unes pilones abandonades. Després de la primera 
pilona podrem tornar al camí o segui �ns la segona pilona 
i d’aquesta a retrobar novament el camí que portàvem. 

Trobarem una tercera i una quarta pilona. Aquesta 
darrera a uns 100 metres del camí. Seguint camí amunt 
arribarem al tram de l’antic telefèric que s’ha recuperat. 
Tres pilones amb els seus cables i vagonetes recorden 
com era aquesta instal•lació. Un panell informatiu ens 
explica la historia i una mica el funcionament.
Marxarem en direcció nord per una pista �ns que 
trobarem el PR127 (volta al Pedraforca) que seguirem 
en direcció Saldes (atenció a la senyalització vertical). 
Baixarem per la pista �ns arribar a un dipòsit contra 
incendis revestit de pedra, aquí haurem de sortir de la 
pista per agafar un camí a la dreta que inicialment baixa 
un fort pendent i després es suavitza. 
Seguirem les marques grogues. Passarem a prop de 
les antigues instal•lacions mineres i seguirem baixant. 
Creuarem una pista i seguirem baixant. Creuarem la 
carretera asfaltada que va al Mirador de Gresolet i 
seguirem baixant. Creuarem dues vegades mes aquesta 
carretera i just aquí girarem a l’esquerra per una pista. 
Uns 100 metres mes enllà girarem a la dreta per una 
camí �ns que sortirem novament als carrers de Saldes a 
pocs metres d’on havíem passat quan pujàvem. 
Acabarem d’arribar pel mateix lloc que havíem marxat. 

Ruta de l’antic telefèric de 
transport de carbó
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