Camí Ral de Guardiola a Gósol
Vallcebre
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
de Fréixens.
Alçada:

Berguedà
Sant Julià de Freixens.
Camí que travessa el terme municipal de Vallcebre per Sant Julià
1006

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.22274
1.82493
403023
4675176

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Sant Julià de Fréixens
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08293-98
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Varis propietaris

Anna Junyent Traserra
ds., 20/06/2009 - 02:00

Descripció
És l'antic camí ral que servia per anar del poble de Guardiola cap a Gósol, o a l'inversa.
Aquest camí pujava de Guardiola seguint la vall del riu Saldes, passava pel nucli de Sant
Julià de Fréixens direcció cap a Saldes i enllaçava, finalment, amb Gósol.
Observacions:
No passa pel nucli urbà de Vallcebre però sí pel terme municipal, per tant, les dades UTM
són del nucli de Sant Julià de Fréixens.

Història
Els camins rals són aquells camins que havia construit l'estat. Eren més amples que els altres i
comunicaven les poblacions. Aquest camí ral també és conegut com el camí de Picasso, ja que
la primavera de 1906 el pintor Pablo Picasso, animat per un amic s'establí a Gósol. Arribà amb
tren a Guardiola, però per arribar a Gòsol calia encara agafar el camí Ral, el camí de bast
d'origen medieval, ja que no hi havia carretera. Aquest camí amb la construcció de les carreteres
de Gósol i Saldes comportà, evidentment l'abandó progressiu del vell camí Ral i també la
destrucció d'alguna de les seves seccions. El Consorci Turístic de l'alt Berguedà ha dut a terme
enguany una actuació integral de rehabilitació del camí Ral.
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