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Bony de Salòria
Per la Borda de la Plana
Alt Urgell
4,5 (anada)
1130 m.
Moderat
5 d’octubre de 2009/28 de març de 2014
ICC. Alt Urgell (1:50000)
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6463821

El Bony de Salòria termeneja entre el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell (cim comarcal).
Hidrològicament és al partió d’aigües entre la conca de la Noguera de Tor (al nord),
la vall de Conflent, o de Santa Magdalena (a garbí) tributària de la del Noguera
Pallaresa i la vall de Salòria (a xaloc), de la del Valira i, per tant, del Segre.
Avançat al sud i separat de l’eix pirinenc, el seu principal atractiu és la formidable
panoràmica que es divisa des del cim.
La ruta proposada parteix de prop d’Os de Civís que, malgrat la seva adscripció a
l’Alt Urgell, solament té accés per carretera a través del Principat d’Andorra.
No és un itinerari difícil i –sense neu– l’únic obstacle a tenir en consideració és el
desnivell superior als mil metres.
Amb neu les raquetes ens poden servir fins al Coll de Conflent. Però no pas entre
aquest punt i la carena, per terreny molt inclinat i trams de roquissar on, segons
l’estat de la neu, ens caldran grampons i piolet. Tot i que, en tractar-se d’un punt
ventat i exposat a migdia, és on es fon més aviat.
El risc d’allaus és baix si no ens apartem de l’itinerari, però cal tenir molta cura amb
les habituals cornises del tram carener.
Accés.
Al Principat d’Andorra, per la CG 1, passat Sant Julià de Lòria, a la cruïlla d’Aixovall,
prenem a mà esquerra la CG 6 en direcció a Bixessarri i Os de Civís, on arribem
desprès de 8 quilòmetres. Continuem un parell de quilòmetres més i fins a la Borda
de la Plana, on hi ha un hotel. En aquest punt acaba la carretera i continua una
pista apte solament per a vehicles tot-terreny.
Seguim encara uns sis-cents metres per la pista fins al punt on fa un marcat revolt
a l’esquerra, de on surt una altra pista en direcció a ponent. Hi ha espai suficient
per a deixar-hi alguns vehicles.
Revolt sobre la Borda de la Plana (1.680 m)
Rètols indicadors. A peu, des de la Borda de la Plana fins aquí cal comptar 10’.
Seguim, per la pista de trànsit restringit que marxa vers ponent, l’itinerari 4 ‘Riu de
Salòria’, ‘Borda Gavatxó’, pel marge dret del riu de Salòria en moderat pendent.
Senyals de pintura grocs, molt escadussers. Deixem un ramal de la pista a mà
dreta que baixa en direcció al riu (rètol indicador). A l’altra riba veiem la borda
Gavatxó i poc més enllà l’escombrera d’una antiga mina de ferro.
Final de la pista (1803 m)
Prenem un ramal a la dreta en direcció al riu on trobem un nou rètol indicador.
Seguim ara l’itinerari 5 ‘Pla de la Cabana’ ‘Colla de Conflent’. Els senyals de pintura
groga, són ara més nombrosos. Ens enfilem fins atènyer el Pla de la Cabana,
àmplia zona de pastura que travessem vers garbí (OSO) guiats per estaques
senyalitzades i algunes fites. Al l’altre cap cal superar un relleix rocallós per un
grau. En pendent entre moderat i suau, sempre vers garbí abastem el coll.
Coll de Conflent (2.177 m).
Àmplia collada. De llevant (per l’esquerra en el sentit de la marxa) hi arriba la pista
de la Borda de la Plana i que vers ponent, baixa a les Bordes de Conflent. És l’única

–i precària– via de comunicació entre Os de Civís i l’Alt Urgell (1). Tanques pel
bestiar i dos búnquers de la postguerra. Un d’ells s’ha habilitat com a mirador.
El Bony de Salòria queda a mestral (NO) però encara no podem beure’l. Ens ho
priva la gran pala que s’alça sobre el coll vers el nord. Guiats per fites i una estaca,
emprenem un corriol que s’enfila pel caire més oriental de la pala. A l’estiu és poc
visible, entre l’herbei i les mates de bàlec.
Amb poques concessions, el corriol empren el fort pendent en direcció a un parell
d’esperons rocallosos i ens deixa a la carena. En aquest punt podem albirar als
nostres peus els Plans de la Regina i el naixement del riu de Salòria i a sobre, vers
el nord, el Baciets i la Torre de Cabús. També el Bony de Salòria, vers mestral.
Continuem per la carena, ja per camí menys costerut, en aquella direcció (fites i
indicis de corriol) salvant els diversos bonys ara per un vessant, ara per l’altre, fins
al cim.
Bony de Salòria (2.789 m)
Vèrtex geodèsic. Cim esquistós d’àmplia perspectiva sobre els Pirineus orientals.
Retornem pel mateix camí esmerçant-hi 2 hores i escaig.
(1) Sense neu (generalment a partir del mes de maig) començant aquí s’escurça
moltíssim l’itinerari. Però l’estat de la pista requereix un vehicle tot terreny.

