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XXII TRAVESSA DE NÚRIA : 
SEGUINT LES PASSES DE L’EXILI DE LA MARE DE DÉU DE NÚRIA. 

22 de juliol de 1936 – 22 de juliol de 2017 
Audiovisual previ, al Museu Cerdà, el 15 de juliol a les 19 h. 

 
El 22 de juliol de l'any 1936, tot just començada la guerra civil, la imatge de la Mare de Déu 
de Núria creuava la frontera cap a l'estat francès, camí d’un exili més llarg a Suïssa, pel Coll 
de Finestrelles...... 
 
Com, perquè i qui hi va estar implicat és el que l'excepcional documental, basat en el llibre de 
Manuel Castellet "L'Exili de la Mare de Déu de Núria (1936-1941)" i realitzat mitjançant 
l'aportació de més de 100 mecenes, ens explicarà i farà reviure, a la Sala de Convencions del 
Museu Cerdà de Puigcerdà el proper 15 de juliol, a les 19 h. El seu autor ens en farà la 
presentació i signarà llibres a tots aquells que el vulgueu comprar. 
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Aquest documental serà el preàmbul de presentació de la XXII Travessa de Núria per a la 
qual, enguany, volem prendre aquests fets com a inspiradors. I ho volem fer just en la 
mateixa data del 22 de juliol, 81 anys més tard que els reals.  
 
Així doncs, la ruta resseguirà el trajecte que la Mare de Déu de Núria, amagada en una 
motxilla, feu fins a Cerdanya, a Err en primer lloc i, finalment, a La Guingueta.  
 
Dividim la travessa en dues etapes, per tal de fer-la més assequible i permetre que, aquell 
que ho desitgi, la pugui finalitzar a Err. Combinarem vehicles en funció de la demanda.  
 
La primera etapa ens menarà fins a Err pel Coll de Finestrelles, Font del Segre, Clot de la 
Verge, Coll de Segalera i Refugi del Camí de Núria.  
 

 
Extret de “Cerdanya”. Mapa i guia excursionista. Ed. Alpina. E. 1:50.000 

 
• Desnivell positiu acumulat:       800 m 
• Desnivell negatiu acumulat:   1400 m 
• Hores de marxa total, aprox.:   6 h 

 
És la part de més alta muntanya i la que ofereix unes vistes més espectaculars del Pirineu. A 
la vegada, permet descobrir el paratge del “Clot de la Verge”, que ja haurem assimilat  
mercès a l’audiovisual previ. 
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La segona etapa, optativa, ens permetrà acabar d’arribar fins a La Guingueta passant pel 
Camí Vell de Gorguja i Onzés, que discorre pel traçat de l’antiga Via Romana.  
 
És un traçat planer i amb molt bones vistes sobre tota la Cerdanya, albirant des del Cadí i el 
Pedraforca fins al massís del Carlit i el de Puigmal. 
 

 
Extret de “Puigmal - Costabona”. Mapa excursionista. ICC E. 1:50.000 

 
• Desnivell negatiu acumulat:   300 m 
• Hores de marxa total, aprox.:   3 h 

 
Qualificació global de la travessa: Llarga i exigent físicament, però sense passos 
compromesos. 
 
Hora i lloc de trobada: 
 

• 22 de juliol de 2017, a les 06.40 h, a l’estació del FFCC de Puigcerdà 
• Partirem amb tren cap a Ribes, a les 06.52 h, i cap a Núria amb el cremallera de les 

07.50 h. 
 
Horaris estimats: 
 

• 09.00 h Inici de la travessa a Núria 
• 15.00 h Arribada a Err 
• 19.00 h Arribada a Puigcerdà 

 
Cal dur menjar i beure per a tota la jornada, així com roba diversa per a imponderables 
meteorològics, bon calçat i bastons.  
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El Santuari de Núria, des del Coll de Finestrelles. 

 

 
La Vall del Segre i la Cerdanya, des del mateix Coll. 
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