El Paraigua , 2011-2012
El Solsonès,un cim i tres rases
Desplaçament : amb cotxes particulars ; diumenge haurem de fer una petita llançadora
.Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats : 20€
Hostalatge : Hotel l’Avet
C. de l’Avet 13-15, Urb Port del Comte. 25284 La Coma (Lleida)
Telèfon : 973299395 – 627 20 89 69
Preu mitja pensió : 44€ (1)
ATENCIÓ: cal inscriure’s amb més anticipació perquè a l’hotel volen saber les places
que els queden lliures el 9 de maig.
Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, capellina, cantimplora, bastons, crema solar...
També tot allò que us sembli imprescindible per fer nit. Tenim a la nostra disposició
l’Spa i la piscina climatitzada de l’hotel, qui vulgui pot portar el banyador.
Etapa nº 17 – Dissabte,19 de maig de 2012
Les Morreres i la vall de Montnou
Horaris dissabte :
7: 00 h

Palau Pedralbes Metro “Palau” (Linia 3 )Qui surti de Barcelona i rodalies

9: 30 h

Coll de Jou, ja esmorzats.(el restaurant del Cap del Pla estarà obert) Aquí
s’ompliran els cotxes per pujar a la propera masia de les Costes, per una
pista encimentada; intentarem reduir el nombre de cotxes a prop de la
masia, ja que l’espai per aparcar és reduït.

10:00 h

S’inicia la caminada .

Itinerari amb cotxe fins a Coll de Jou
Des de Barcelona A2 fins sortida 582A, Manresa-Túnel del Cadí ; C-55 fins a Manresa
, continuar per Ronda de Manresa , entrar a la C-25 eix transversal ,sortida 132
direcció Solsona; tornar a agafar la C-55 fins Solsona . Aquí cal agafar la LV4241b,carretera a Sant Llorenç de Morunys pel Coll de Jou.
Itinerari: masia de les Costes- camí de l’Isard- Prat de Bacies- les Morreres- Portell del
Llop- vall de Montnou- Prats de Canalda- masia les Costes.
Desnivell acumulat : 871 m
Temps estimat : 5:30 h , sense comptar aturades .
Distància: 14,65 km
Característiques: començarem amb una pujada entre moderada i forta pel camí de
l’Isard, pedregós i a estones costerut; haurem de superar uns 600 m. de desnivell fins
a arribar al Prat de Bacies. A continuació ens dirigirem cap al cim de les Morreres, de
vistes superbes als 4 vents, pèro ocupat per una aparatosa pantalla de
telecomunicacions; desprès del merescut descans i les fotos de rigor, baixarem al
Portell de la Devesa, creuarem el Prat de Bacies, i tot seguit haurem de fer una altra
pujada, aquesta més suau, fins al Portell del Llop, escletxa oberta a la roca que
comunica amb la vall de Montnou. Baixant pel vessant d’aquesta vall, assolirem per un

corriol un xic dret la pista que ratlla la vall pel seu vessant est, i enllaça amb amb la
que puja del fons de la vall i la comunica amb el coll de Jou pels Prats de Canalda.
Arribarem a les Costes per aquesta pista.
Etapa nº 18 – Diumenge 20 de maig de 2010
Rases del Solsonès
Horaris diumenge :
8:45 h

9:15 h

Hotel, ja esmorzats. Sortida cap al coll de Jou. Aquí deixarem els cotxes
necessaris per recuperar els que quedin a l’Hostal Nou de Canalda, inici
de l’excursió. Els caminadors en encabirem a la resta de cotxes i
baixarem al punt d’inici del’excursió.
Iniciem la caminada

Itinerari: Hostalnou de Canalda- Rasa de Coll de Jou- Rasa de Puig-Arnau- Torrent de
la Perdiu- Canalda- les Esplugues- Cal Pubilló- Coll de Jou.
Desnivells acumulats: 693 m.
Temps estimat: 3:45 h sense aturades
Distància: 9,23 km
Característiques: Al sud del Port del Comte s’estèn un gran sòcol de roca
conglomerada que les aigües han excavat generant el que aquí s’anomenen rases;
travessarem tres d’elles i admirarem l’obra de l’aigua i l’exuberant vegetació que
amaguen; el camí fa diverses baixades i pujades, fins arribar a Canalda, petita
agrupació de cases amb una església romànica força modificada, pèro interessant. A
partir d’aquí retornarem al Coll de Jou seguint el sender GR-1, tot admirant el racó de
les Esplugues, i rebent una lliçó gratuita de botànica per gentilesa de la RCP Cal
Pubilló, per la qual passarem a frec.
Responsables: Marissi Valverde , Pere Puig , Joan León ,Gemma Pich i Francesc
Garrigós.
(1) El dinar del diumenge està previst fer-ho de pic-nic a l’àrea de lleure del Codó, al
Coll de Jou,per gentilesa del lobby de Súria. En cas de mal temps, es substituiria per
un menú a l’Hostal del Cap del Pla, preu 17 €.
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !!
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a ‘hotel, contacteu
amb Marissi Valverde , preferentment per correu electrònic marissi57@gmail.com , o
bé al telèfon 938 695 588
Si algú / una desitja pujar el divendres , ha d’indicar que pertany al grup del Paraigua.
Feu –ho abans de dimarts 8 de maig a les 22 h.
Trameteu el missatge clar i concís ,…

