El Paraigua, 2009-2010
El Coscollet des de Gavarra i un tram del GR1
Desplaçaments: cotxes particulars, sense llançadores
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 25 €
Hostalatge: Fonda “La Masia” (Josep Esteve)
Avinguda Roser Roca, s/n 25790 PERAMOLA Telèfon: 973 470 275
Preu pensió completa: 50,00 €
Preu només dinar diumenge: 16,00 €
Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, capellina, cantimplora, bastons, crema solar... També
tot allò que us sembli imprescindible per fer nit.
Etapa nº 15– Dissabte, 17 de abril de 2010

El Coscollet des de Gavarra
Horaris dissabte:
7:00 h.

Palau Pedralbes
Metro “Palau” (Línia 3)

10:15h

Gavarra, Font d’Isot
Havent esmorzat

Qui surti de Barcelona i rodalies
Comença la caminada

ITINERARI AMB COTXE FINS AL PUNT D’INICI DE LA CAMINADA (DISSABTE)
Des de Barcelona, A2, sortida 545; C-1412 fins a Pons; C-14 direcció Andorra, passant per
Oliana. En arribar a Coll de Nargó, desviament a l’esquerra primer pel mig del poble i
després per la L-511, carretera de muntanya amb moltes corbes. Passat el km 23 (els km són
decreixents), desviament a l’esquerra per la carretera de Gavarra, encara més estreta i sense
proteccions. Després de 7 km i abans d’entrar al poble de Gavarra girem a l’esquerra per una
pista (camí d’Isot). Passats 2 km aparcarem a la Font d’Isot. Tingueu en compte per calcular
el temps que els últims 25 km. es fan per carreteres que obliguen a anar a una velocitat
moderada.
Itinerari de l’excursió: Font d’Isot (1.059m)–pista pel Clot de l’Estret i planes dels Puots
(1.100m)–camí de Gavarra a Casa d’Aubenç (1.143m)–Collada d’Aubenç (1.460m)–
Camp de la Ginebreda (1.431m)–Casa d’Aubenç (1.425m)–camí de la casa d’Aubenç
(1.450m)–camí de Serradarques (1.500m)–camí del Coscollet (1.550)–lo Coscollet
(1.610m) amb un precipici vertical de 600m–Tornada per la mateixa ruta
Desnivell: 757m. Recorregut:16,67 km.
Temps: 5 hores, sense comptar aturades
Característiques: Aquesta caminada es fa tota per pistes i senders amb uns desnivells regulars
donat que es tracta de camins històrics de comunicació entre masies. El punt final i
més elevat és el Coscollet, punt d’observació notable donat que té un desnivell
vertical de 600m sobre el seu costat dret i una elevació de 1.080m. sobre
l’embassament d’Oliana. Es domina tota la plana d’Oliana/Peramola i els

embassaments d’Oliana i Rialp. A la ruta passarem per zones agrícoles abandonades:
el Pla de Tolustre i el Pla d’Aubenç i pels boscos que les envoltaven.
Etapa nº 16–Diumenge, 18 de abril de 2010

GR1, un tram de Peramola/masia Sant Marc/Peramola
Horaris diumenge:
9 h. Fonda “La Masia”, PERAMOLA
Esmorzar
9:30 h.
Comença la caminada
13:30 h. Fonda “La Masia”, PERAMOLA
Dinar
Itinerari de l’excursió: Peramola (570 m)–Camí de les Fonts (560m)–Camí de la Mina
(636m)–Rasa de les Vilacanes (667m)–pista (842m)–Mas de la Font de l’Ou (880m)–Bosc de
l’Arçosa(975m)–Masia Sant Marc (962m)– tornada per el mateix camí a Peramola (570)
Desnivell acumulat: 547m. Recorregut:12.16 km.
Temps estimat: 3 hores 45 minuts, sense comptar aturades
Característiques: L’excursió s’inicia a Peramola per una pista ampla. Als 30 minuts entrem al
bosc per un sender del GR 1, ben senyalitzat, que va guanyant alçada fins una nova pista.
Aquest punt suposa els 2/3 del recorregut i ½ del desnivell total. Hi ha l’opció – donat que
tornem pel mateix camí- que algúns iniciïn el retorn per estalviar-se el recorregut de 5 kms i
els 270m de desnivell que falten per arribar i tornar de la Masia de Sant Marc. Els que
completin l’excursió podran veure una explotació experimental de conreu de tòfones
finançada per fons de la UE i l’embassament de Rialp pràcticament ple.
Responsables: Líria Benito, Neus Olivé i Xavier Campmany
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a la fonda contacteu amb
en Xavier Campmany, preferiblement per correu electronic < xcamp@telefonica.net> .
També podeu fer-ho per telèfon 93 205 07 40
Feu-ho abans de dimarts, 13 d’abril, a les 10 h. de la nit. Trameteu un missatge clar i concís,
tot indicant quin dia o dies anireu i si podem disposar del vostre cotxe.
Annex:
Link del mapa de Google Map amb la ruta de cotxe a Gavarra i mapa:
http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=Avinguda+de+Joan+XXIII&daddr=Carrer+de+Sabino+Arana+to:C1412+to:Carretera+desconocida&hl=es&geocode=FXx9dwIdGGMgAA;FbqAdwIdJmkgAA;FRuzewIdeEYXAA;FXSFggIdY4YSAA&mra
=ls&via=1,2&sll=41.849105,1.488647&sspn=1.37997,2.359314&ie=UTF8&ll=41.77336,1.654816&spn=1.381602,2.359314&z=10&dirflg
=d
Link al mapa del GR1: http://www.deli.deusto.es/wiki/index.php/GR1
Fotos preparació, mapes, track i perfils: http://www.flickr.com/photos/cmagov/sets/72157623534089685/
web del Paraigua : http://elparaigua.org/ track dissabte: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=794583
Track diumenge: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=793900

