
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Sortida: a les 6:30 h 

Lloc: Pavelló Riera Seca 
Recorregut: 11 km – 4:00 h-4:30h 

Desnivell: 395 m- Dificultat: fàcil/moderada 
 

La durada pot ser alterada en funció de l’entreteniment que 
tinguem en les observacions dels búnquers. Opcional: llanterna 

(no tots els búnquers estan en condicions per entrar-hi, pel que es 
prega precaució i seguir les indicacions dels responsables) 

 
Esmorzar, aigua i filtre solar (estarem a 1.300m d’altitud) 

 

Descripció 
 

A) Recorregut molt variat: S’inicia al pont de Cabiscol 
direcció Rúvillec. Seguirem per un antic camí per la 
roureda del Montsec de Béixec, petit poblet en 
recuperació, punt més alt del recorregut, on tindrem una 
magnífica vista del Cadí, per continuar baixant per 
corriols, fins el canal de la Central Hidroelèctrica,  tot 
trobant més fortificacions i per un ample camí paral.lel 
als meandres del riu Segre, retornarem al punt d’inici. 
Haurem trobat fins a 20 búnquers, alguns ben amagats.  

B) Alternativa recorregut curt: Hi ha l’opció de fer un 
recorregut curt de 3,5 km i 140 m de desnivell. 
Indicar-ho en fer la inscripció. 
 
En els dos recorreguts, l’inici i el final està al Centre de 

Visitants del Parc dels Búnquers. Cal estar federat. 

 
C) Per acompanyants no caminaires: Possibilitat de fer una 

visita guiada: Interior: Exposició i  Audiovisuals. Exterior: 
Recorregut de 2 km per 8 búnquers. Temps total: 2 hores. 

Preu: 6 € (jubilats) 8€ (general). Imprescindible inscripció 
prèvia.  

 
             Autocar gratuït per als socis/No socis: 15 € 
 

INSCRIPCIÓ: FINS EL 3 DE MAIG 
Per a més informació: 

 els dj i dv de 20:30 h a 21:30 h al Club 
i 

www.cmmollet.cat 
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La Cerdanya 
Els búnquers de 

Martinet 
 
 
 
 
 
 

                 
                                                     

 
Club Muntanyenc Mollet 
C/Pineda Fosca,6 
08100 Mollet del Vallès 
Tel/fax 93 579 12 85 
CASAL LA REPÚBLICA 
a/e: cmuntanyecmollet@gmail.com 
www.cmmollet.cat 

 

 

 

 

El Parc dels 

Búnquers de 

Martinet  

Enguany es compleixen 80 

anys de la fi de la Guerra 

Civil espanyola i l’excursió 

neix amb la voluntat de donar 

a conèixer un element de la 

història recent fins ara 

totalment desconegut, a més 

de posar en valor un recurs 

turístic de primer ordre per 

al municipi de Montellà i 

Martinet de Cerdanya i del 

Pirineu Català. 

      
 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

http://www.cmmollet.cat/
mailto:cmuntanyecmollet@gmail.com


La Cerdanya 
 

La Cerdanya ocupa l’alta vall del riu Segre, al centre del Pirineu 
català, entre França, Andorra i les comarques del Ripollès, el 
Berguedà i l’Alt Urgell. Té una superfície de 546 quilòmetres 
quadrats, més de 12.500 habitants i un total de 126 municipis. 
Les actuals divisions administratives són la francesa i 
l’espanyola. És una comarca d’importants recursos turístics: 
estacions d’esquí, pesca, excel·lent gastronomia, paratges 
naturals bellíssims, monuments romànics i un conjunt de pobles 
d’alta muntanya, amb festes populars que conserven el sabor 
dels seus orígens.  
 

Martinet 
 
Montellà i Martinet és un municipi de 55,0 Km2 situat a 967 m 
d’altitud, al sud de la comarca de la Cerdanya. El cap de municipi 
és Martinet i agrupa les entitats de Montellà de Cadí, Béixec, 
Estana i Víllec, que en són els menys poblats. 
Ubicat a peu de carretera, al costat del riu Segre, compta amb 

el Centre d'interpretació dels ecosistemes fluvials o Casa del 

Riu. 

Com que el terme de Montellà i Martinet es troba, en bona part, 

dins del Parc Natural del Cadí – Moixeró, té un entorn i un 

paisatge del tot extraordinari.  

Just al Paratge de Cabiscol hi ha el Parc dels Búnquers. Es podria 

dir que és un dels més importants del territori català. 

 

 

   
               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

 

Línia-P 

 

Durant els anys quaranta del segle XX, als Pirineus es va 
construir una impressionant línia de defensa que durant 
molt temps ha estat envoltada pel secret militar, la línia 
Pirineus, coneguda popularment com a "línia P". Un 
secret molt ben guardat i després oblidat. 

 

Al final de la Segona Guerra Mundial, l'exèrcit espanyol 
va començar a construir una impressionant línia 
fortificada al llarg dels Pirineus, des del cap de Creus fins 
al País Basc. En un context internacional hostil contra els 
règims feixistes, la dictadura de Franco temia una 
hipotètica invasió de les forces aliades. Per això va 
realitzar una obra de gran envergadura (difícil de 
suportar en un país devastat encara per una recent 
guerra civil) que consta de prop de 10.000 búnquers; 
una línia similar a les que les principals potències havien 
construït per defensar les seves fronteres, com els 
mateix Mussolini va fer als Alps. 

 

 

Dinar 
Restaurant de Muntanya 

LA COMA  
 

 
 

PRIMER  

 

Entremès Mar i Muntanya 

(pica-pica de la casa al plat) 

 

SEGON A ESCOLLIR 

 

Graellada de carn 
(xai,llom,botifarra blanca, botifarra 

negra,pollastre)  

-o- 

Lluç a la marinera 
 

 

POSTRES 

Maduixes amb suc de taronja 

 
Vi de la casa, aigua, cafè i copa de cava 

 

PREU PER PERSONA: 28 € 


