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MAPA Els 50 gorgs de Catalunya
que no et pots perdre
Llistat amb les basses catalanes més emblemàtiques per visitar aquest estiu

Gorgs de Catalunya | Albert Alemany, Carme Molist i Gerard Alsina

L'estiu és temps de platja i de piscines però una bona alternativa per visitar i refrescar-se són els
gorgs i els salts d'aigua. Un gorg és una bassa fonda que es forma en alguns corrents d'aigua,
on aquesta va més a poc a poc. Normalment estan situats en zones boscoses, humides i
fresques, on també hi ha salts d'aigua. Per arribar en aquests bonics paisatges, es poden seguir
camins ben senyalitzats i de fàcil accés, com també fer rutes de senderisme.
[nointext]
[noticia]205132[/noticia]
NacióDigital ha recopilat 50 dels gorgs més emblemàtics a Catalunya en aquest mapa interactiu. El
llistat està adaptat del publicat inicialment per Xavier Masramon a InstaMaps
(http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=2ced46908733803e00164f01f8f21aa
b&id=1507384#8/41.798/1.283) .

En els darrers anys diversos ajuntaments i propietaris han apostat per aplicar mesures
restrictives per accedir als gorgs, per tal de reduir l'afluència massiva de visitants. Aquesta any,
la situació s'ha agreujat amb la pandèmia del coronavirus, que obliga a mantenir una distància
social molt difícil de controlar. A més, segons alguns experts, el risc de contagi és més elevat en
el bany a rius, llacs o gorgs que no pas a la platja i la piscina, i fins i tot l'arriben a "desaconsellar"
durant els propers mesos. (https://www.naciodigital.cat/noticia/201919/mes/perill/contagiarhttps://www.naciodigital.cat/noticia/204438/mapa/50/gorgs/catalunya/no/et/pots/perdre
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se/coronavirus/rius/gorgs/piscines/platges)
[noticia]204378[/noticia]
En aquest marc, i sense una normativa massa clara, els ajuntaments han optat per restriccions
diverses. Així, per exemple el torrent de la Cabana de Campdevànol (el Ripollès),
(https://www.naciodigital.cat/noticia/204374/nomes/visitants/pernoctin/campdevanol/podran/accedi
r/al/torrent/cabana) no permet el bany però sí la visita, única i exclusivament a les persones que
hagin pernoctat a la localitat.
A les Planes d'Hostoles, on hi ha els gorgs més espectaculars de la Garrotxa
(https://www.naciodigital.cat/noticia/204365/planes/hostoles/limita/acces/gorgs/amb/pagament/eur
os/persona) , permetran el bany però restringiran l'accés fent pagar tres euros per persona i dia. A
la riera de Merlès, a cavall entre les comarques del Berguedà, el Ripollès, Osona i el Bages,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/205034/municipis/riera/merles/prohibeixen/bany/coronavirus)
en canvi, han decidit prohibir ficar-se a dins de l'aigua.

Un grup de persones, banyant-se en un gorg de la riera de Merlès. Foto: Albert Alemany

Els gorgs i salts d'aigua que no et pots perdre (*restriccions d'accés o al bany / cal tenir en
compte que enguany, a causa de la Covid-19, les mesures poden canviar d'un dia per l'altre, tant
pel que fa a la flexibilització com a l'enduriment).
1. Riera de l'Anyet http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8562607
(
) (Cantallops, Alt
Empordà)
2. Salt del Fitóhttps://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/del-portus-al-salt-del-fito-i-sant(
pere-del-pla-de-larca-8322111) (La Jonquera, Alt Empordà)
3. Gorgs i font de la Fargahttp://ca.salines-bassegoda.org/natura/gorgues/gorgues-i-font(
de-la-farga-355.html) (Maçanet de Cabrenys, Alt Empordà)
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4. Gorgs de la Muga http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2799664
(
) (Albanyà, Alt
Empordà)
5. Sant Aniol d'Agujahttp://senderisme.tk/index.php/category/garrotxa/sadernes-sant(
aniol-daguja-talaixa/) (Sadernes, Garrotxa)
6. Salt del Molí Fondohttp://josepbaliusplanellas.blogspot.com.es/2015/04/salt-del-moli(
fondo-sant-joan-les-fonts.html) (Sant Joan les Fonts, Garrotxa)
7. Gorg de Can Batlle http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6257149
(
) (Santa Pau,
Garrotxa)
8. Salt del Cossí d'en Batlló
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1129320
(
) (Setcases,
Ripollès)
9. Gorgs del Freser http://senderisme.tk/index.php/2008/07/27/cami-dels-enginyers(
gorgues-del-freser/) (Queralbs, Ripollès)
10. Gorg de Santa Margarida (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6888729) (Les
Planes d'Hostoles, Garrotxa)*
11. Gorg del Molí dels Murris (http://www.escapadarural.com/blog/gorg-del-moli-delsmurris-la-cascada-secreta-de-la-garrotxa/) (Les Planes d'Hostoles, Garrotxa)*
12. Gorgs del Torrent d'en Puig
(http://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/catalunya/els-hostalets-den-bas)
(Hostalets d'en Bas, Garrotxa)
13. Banys de Riudaura (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1087443) (Riudaura,
Garrotxa)
14. Salt de Sallent (https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/osona-rupit-salt-de-sallentrupit-11936562) (Rupit, Osona)
15. Torrent de la Massica (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9053981) (Vallfogona
del Ripollès, Ripollès)
16. Salt del Mir (https://gorguesgarrotxa.blogspot.com/2015/03/osona-santa-maria-debesora-salt-del-mir.html) (Santa Maria de Besora, Osona)
17. Sant Martí Sescorts (http://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/catalunya/santmarti-sescorts) (Osona)
18. Gorg Negre (http://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/catalunya/santa-cecilia-devoltrega) (Sobremunt, Osona)
19. Gorg Blau (http://gl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6389862) (Santa Maria de Merlès,
Berguedà)
20. Gorgs de la Riera de Merlès (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5834637)
(Berguedà, Osona i Ripollès)
21. Gorgs de Borredà http://www.borredaturisme.com/turisme.htm)
(
(Borredà, Berguedà)*
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22. Gorgs de Sant Jaume Frontanyà http://fermuntanya.blogspot.com.es/2007/07/sant(
jaume-de-frontany-els-gorgs.html) (Sant Jaume de Frontanyà, Berguedà)
23. Banys del Mas i molins de Vilardell (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9509583)
(Les Llosses i Ripoll, Ripollès)*
24. Fonts del Llobregat (http://www.rutespirineus.cat/rutes/les-fonts-del-llobregat-acastellar-de-nhug) (Castellar de N'Hug, Berguedà)
25. Els Empedrats (https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/els-empedrats-ref-sant-jordi-laboixassa-i-dou-del-bastareny-3657299) (Berguedà)

El sol entrant pel forat de la Foradada. Foto: Carme Molist

26. Pont de Cabradíshttp://muntanya.planasantich.org/pont-cabradis/
(
) (Berguedà)
27. Sant Pere de Graudescales (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6578894) (Navés,
Solsonès)
28. Ribera Salada (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2489201) (Solsonès)
29. Barranc de Merea (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2188185) (Isona i Conca
Dellà, Pallars Jussà)
30. Congost de Terradets (http://www.lleidatur.com/Turisme/Visita/congost-dehttps://www.naciodigital.cat/noticia/204438/mapa/50/gorgs/catalunya/no/et/pots/perdre
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terradets/6717.aspx) (la Noguera)
31. Gorgs de Salenys (http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4210820) (Romanyà de la
Selva, Baix Empordà)
32. Gorgs de Penjacans (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3856247) (Santa Coloma
de Farners, la Selva)
33. Salt de la Dona d'Aigua (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1887306) (Arbúcies,
la Selva)
34. Gorgs de la Riera de Riells (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9453989) (Riells,
la Selva)
35. Gorg de la Sort (https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/aiguafreda-gorg-de-la-sort-lafrau-aiguafreda-de-dalt-13729491) (Aiguafreda, Vallès Oriental)
36. Salt del Prat (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1861962) (Figaró, Vallès Oriental)
37. Gorg Negre (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4259409) (Hortsavinyà, Maresme)
38. Tres salts del Llobregat (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1734884) (Viladordis,
Bages)
39. Salt dels Capellans (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4469952) (Anoia)
40. Salt de les Dous (http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6498999) (Torrelles de Foix,
Alt Penedès)
41. Gorgs de Carme (http://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/catalunya/orpi) (Orpí,
Anoia)*
42. Salt de la Fou (https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/saltant-de-la-fou-de-tous749889) (Sant Martí de Tous, Anoia)
43. Salt de les Tosques (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=746468) (Vilaplana, Baix
Camp)
44. Gorgs de la Febróhttp://es.wikiloc.com/rutas/outdoor/espana/catalunya/la-febro)
(
(La
Febró, Baix Camp)
45. Toll de l'Ou (http://www.turismepriorat.org/es/que-hacer/puntos-interes/el-toll-de-lou)
(Priorat)
46. Els Estrets d'Arnes (http://www.arnes.altanet.org/turisme/quefer.php) (Arnes, Terra
Alta)
47. Toll del Vidre (http://www.arnes.altanet.org/turisme/quefer.php) (Arnes, Terra Alta)
48. La Foradada (https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13259391) (Cantonigròs,
Osona)*
49. Torrent de la Cabana (https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4079513)
(Campdevànol i les Llosses, Ripollès)*
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50. Gorg de Malatosca https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14270771
(
) (Sant Joan de
les Abadesses, Ripollès)

Un gorg de la Garrotxa. Foto: Albert Alemany

https://www.naciodigital.cat/noticia/204438/mapa/50/gorgs/catalunya/no/et/pots/perdre
Pàgina 6 de 6

