El Paraigua, 2017-2018
Alt Berguedà
Desplaçament: cotxes particulars. Preu: 15 € per persona
Hostalatge: : Hostal Pericàs. C. Furrioles Altes, 2. 08696 La Pobla de Lillet. Tel 93 823 61

62
Preu pensió completa: 50 € (beguda i cafè inclosos). Preu dinar diumenge: 17 €.
Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, cantimplora, vestit de pluja i paravents. També tot
allò que us sembli imprescindible per fer nit a l’hotel.
Etapa núm. 19 – Dissabte 16 de juny de 2018
Sant Marc de Brocà, al cor del Bergadà
Horaris dissabte:
7:00 h: Palau de Pedralbes. Metro Palau (Línia 3).
9:00 h: Trobada a Bagà a les 9:00 h, ja esmorzats. Un cop reunits, farem una petita

llançadora fins a la Mare de Déu del Paller, on començarem la caminada.
Punt de trobada a Bagà: entreu pel carrer del Raval, al final del carrer gireu a la dreta, per
l'Avda. Salarich. travesseu un primer carrer, i abans d'arribar a la rotonda proveu d'aparcar.
Si no trobeu lloc, aparqueu als voltants de la rotonda. Coordenades: 42º251796N,
1º865171 E.
Un cop organitzats els cotxes, marxarem cap al santuari del Paller.
9:30: Comença la caminada al santuari del Paller.
Iinerari: Mare de Déu del Paller- la Foranca-Sant Marc de Brocà-Sant Martí de BrocàBagà.
Descripció de la caminada: sortirem del santuari seguint el GR 150; la pujada és

sostinguda, i un xic feixuga en travessar la Foranca, un estret feréstec i impressionant. Més
amunt, sortim a una pista, que deixem aviat, per enlairar-nos per un bon camí boscós fins
al cim de Sant Marc.
La baixada, combinant un sender PR i corriols que ens faran de drecera, és dreturera, i a
estones esquerpa, fins al Pla del Castell. A partir d'aquest indret, el pendent es suavitza i
alternarem trams de sender i pista fins arribar a Bagà.
Aigua: millor portar un suplement per si fa molta calor. Trobarem una font abans d’arribar al
Pla del Castell, a la baixada
Carcterístiques:

Recorregut: 10 km
Desnivell: pujada 671 m baixada 870 m
Temps estimat: 5 hores sense comptar aturades.
TORNADA AMB COTXE CAP A L’HOTEL : Fem el camí a l’inrevés per la C-16 i a l’altura de
Guardiola prenem la B-402 fins La Pobla de Lillet

Etapa núm. 20 - Diumenge 17 de juny de 2018
Boscos del Catllaràs
Horaris diumenge:
8:00 h: Esmorzar a l’hotel
8:45 h: Sortida amb cotxes en caravana cap a la Mare de Deu de Falgars i pista del Clot del Teixó
9:30 h: Inici de la caminada
Itinerari: Clot del Teixó- Xalet del Catllaràs- Mirador del Roc de la Lluna- Prat Gespador o del Joc
de Pilota- Clot del Teixó.
Descripció de la caminada: Comencem seguint la pista del Catllaràs cap a l'est, la deixarem per
fer una petita drecera fins al Xalet de Catllaràs, dissenyat per Gaudí. Continuarem pujant alternant
el sender PR C-52 i la pista del Catllaràs, en suau pujada en general; en arribar al Prat Gespedor,
deixarem la pista i agafarem un camí que seguirem en franca baixada travessant un bonic bosc,
fins al punt de sortida.
Característiques:

Distància: 9,6 km
Desnivell: pujada 402 m baixada 356 m
Temps estimat: 3:30 h sense comptar aturades.

Responsables: Francesc Garrigós i Paco Ibáñez, amb la col·laboració del Víctor Estadella
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i les reserves de places a l’hotel, contacteu amb en
Paco Ibáñez Telèfon 93 232 29 74. També podeu ho fer per correu electrònic a
ibanez.melia@gmail.com. No per watsapp.
Reserveu abans del dimarts dia 19, a les 22h.

