
El Paraigua, 2007-2008 
Ripollès 

Rutes al voltant de Ripoll i Campdevànol. 
Alguns trams formen part de camins històrics entre Ripoll, Berga, La Pobla de Lillet, 
Campdevànol. Dissabte, en el torrent d’Estiulà –a la primera part de l’excursió–, trobarem 
fins a set gorgs que el dia de la preparació tenien prou aigua com per banyar-se. 
Desplaçaments: cotxes particulars, amb una llançadora el diumenge 

Qui vingui només el dissabte, té l’opció de RENFE a Campdevànol 
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 12 € 

Hostalatge:  Càmping “Pirinenc” 
Carretera de Gombrèn, GI-401 Qm.3 CAMPDEVÀNOL Tel 972 71 20 23 

Mòduls de fusta per a quatre persones (cal portar llençols i tovallola) 
  Preu pensió completa: 47,00 € 
 Només dinar diumenge: 13,00 € 
Portar: dinar de motxilla de dissabte, cantimplora, capellina, equipament per protegir-se del 

fred per si en fa a les parades 
Heu de portar llençols (o sac de dormir) i tovallola per pernoctar el dissabte. 
Si algú preveu banyar-se al Gorg del Colomer pot portar banyador. 

 

Etapa núm. 15– Dissabte, 19 d’abril de 2008  
Gorgs, Sant Feliu d’Estiulà, Emprius 

Horaris dissabte: 

7 h. Estació de RENFE de 
Barcelona–St. Andreu Arenal 
Av. Meridiana–Pg. Fabra i Puig 

Qui surti de Barcelona i 
rodalies properes 

9 h. Estació Renfe Campdevànol Haven esmorzat 
Comença la caminada 

ITINERARI AMB COTXE FINS CAMPDEVÀNOL: Barcelona–Vic–Ripoll–Campdevànol 

Itinerari de l’excursió: Campdevànol, estació Renfe (773m)–Font de Sant Eudald (743m)–
Zona de lleure (763m)–La Moquera (822m)–Gorg de la Cabana (824m)–Gorg del 
Forat (850m)–Gorg del Colomer Petit (865m)–Gorg del Colomer (900m)–Sant Feliu 
d’Estiulà (983m)–L’Auró (1.033m)–camí del Serrat (1.067m)–Estiulà del Serrat 
(932m)–Obaga de les Guixeres (833m)–Camí de Ripoll a la Pobla (740m)–Estació de 
Campdevànol (733m)  MAPA 

Temps estimat: 6 hores, sense comptar les aturades 

 Desnivell acumulat de pujada i baixada: 555 m  Distància total: 17,05 Kms. 
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Descripció: Sortim de l’estació per un camí peatonal al costat del torrent Merdàs fins a la zona 
de lleure. Seguim un corriol fins al Gorg de la Cabana i altres gorgs, fins a set en 
total. Agafem el camí de l’Auró fins a Sant Feliu d’Estiulà. Pugem l’Auró, carena 
del serrat del mateix nom. La pista és pràcticament horitzontal per els Emprins de 
Bufatals i de Gausacs. Baixem per la Obaga de les Guixeres fins el camí de Ripoll 
a la Pobla de Lillet. Estació de Campdevànol. 

 

Etapa núm. 16–Diumenge, 20 d’Abril de 2008 Vallespirans 

Horaris diumenge:  

8 h. Càmping “Pirinenc”, CAMPDEVÀNOL Esmorzar 
9 h. Aparcament del Parc Temàtic del Pirineu, 

RIPOLL (Pont de Calatrava) 
Deixem cotxes llançadora 

 
 Desplaçament amb cotxes fins el punt d’inici de l’excursió 

9:15 h Km. 184,2 de la C-26 (Vallespirans) S’inicia la caminada 
En acabar l’excursió a Ripoll, mentres xofers van a recuperar els cotxes que han 

quedat a l’inici de la caminada, la resta fan la visita de la ciutat 
13 h  Aparcament del Parc Temàtic del Pirineu, 

RIPOLL (Pont de Calatrava)  
Agafem els cotxes que 

vénen de fer la llençadora 
13:30 h Càmping “Pirinenc” Dinar 

Itinerari: Km. 184,2 de la C-26 (798m)–corriol (888m)–Camí Ral (953m)–Sant Esteve de 
Vallespirans (982m)–Riera de Vilardell (790m)–El Mir, turisme rural (841)–Els 
Bruchs (811m)–El Remei (739m)–Ripoll (685m)  MAPA 

Temps estimat: 3 hores, sense comptar les aturades 

 Desnivell acumulat de pujada: 312 m  Desnivell acumulat de baixada: 430 m 
Distància total: 12,18 Kms. 

Descripció: El Camí nou de Sant Esteve de Vallespirans ens porta al Camí Ral de Berga a 
Ripoll que atravessa boscos i explotacions ramaderes. En arribar a Ripoll –mentre 
els/les xofers van a fer la llançadora– anirem fins el Monestir per una banda del riu 
(per el Parc Temàtic). Retornarem per l’altre banda del Ter, que creuarem per el pont 
Calatrava, per muntar als cotxes i anar cap el camping. 

Informació (mapes, desnivell i fotos preparació) a http://www.elparaigua.org/ 
 

Responsables: Líria Benito i Xavier Campmany 
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !! 
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places al càmping, heu de 
contactar amb la Líria Benito. Preferentment per correu electrònic: l.benito@generali.es 
També podeu telefonar-la entre 8 i 10 del vespre: 93 347 06 19 
Feu-ho abans del dimarts dia 15 de abril, a les 10 de la nit 
Deixeu el missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies hi anireu i si podem disposar del 
vostre cotxe. 
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