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Nom de la Ruta: Cingle de les 
Cabres   

Comarca: Garrotxa Durada: 4:45 hores 

Desnivell acum.: 810 m. Quilometres: 5’600 Km 

Altura mínima: 294 m. Altura màxima: 974 m. 

 
Sortida/arribada:  Ctra. N-260, desviament a Montagut i  Sadernes, d’aquí al Pont d’en Valentí (2’5 Km - 
35 minuts) hi ha diversos aparcaments habilitats.  
 
Itinerari:  Aparcament desprès del Pont d’en Valentí – Pas del Cabró – Cova de les Cabres - Querforadat – 
Cingle de les Cabres – Treu Petit – Aparcament. 
 
Descripció:  Desprès del Pont d’en Valentí, i abans de la pista a la Muntada un corriol surt de la dreta (350 
m), al cap de uns 5 minuts (380 m) un corriol a la dreta poc fressat en deixa al peu d’una tartera, que enfilarem 
per un camí amb marques vermelles, fins una balma (525m), des de aquí en direcció N flanquegem la paret, al 
cap de uns 15 minuts, trobem el Pas del Cabró (545 m) que superarem amb una grimpada, al inici hi ha un 
cartell que ens informa que en aquesta paret hi nidifiquen falcons, una vegada superat el pas, arribem a l’altre 
contrafort, aquí per la lleixa en direcció Sud, arribem a la Cova de les Cabres, aquí travessem el Querforadat, on 
passem al altre costat del forat, per superar un impressionant pas equipat amb un cable d’acer, que en porta al 
caire del cingle (630 m). Seguint en direcció NE, el camí segueix pujant passant entre alzines tot pararel al caire 
del cingle, seguim les fites fins el Treu Petit (960m), pas que ens permet baixar de la cinglera cap a la vall de 
Riu, el camí baixa sobtadament, girant desprès en direcció NE, al cap de una estona, una cruïlla, girem a 
l’esquerra , el corriol va en direcció Est, anem baixant, deixem un camí que segueix baixant, nosaltres agafem 
el de l’esquerra (690 m), travessem un petita tartera, pel mig de la mateixa s’intueix un corriol, que de seguir-lo 
ens portaria directament a sota el pas del Cabró, nosaltres seguim baixant fins a trobar la pista (350 m) per anar 
on hem deixat el cotxe. 
 
 
GPS:  Trak real.  
 
Narcís Pujades© Desembre 2005 
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