
 

El Paraigua, 2018-2019 

La Vall Fosca 

 

Desplaçament: cotxes particulars. Preu: 27 € per persona 

Hostalatge: : Hotel Montseny. Espui. 973 663 060. www.hotelmontseny.com. Preu pensió 

completa: 65 € (beguda i cafè inclosos). Preu telefèric dissabte: 13 €. 

Portar: dinar de motxilla del dissabte, crema solar, bastons, cantimplora, vestit de pluja i paravents. 

També tot allò que us sembli imprescindible per fer nit a l’hotel. 

 

Etapa núm. 1 – Dissabte 15 de setembre de 2018 

Ascensió al Montsent de Pallars 

 

Horaris dissabte: 

6:45 Sortida de Barcelona. Palau Pedralbes. Metro L3 

10:30  Restaurant Sallente havent esmorzar  Compra bitllets telefèric 

11:00 Restaurant Sallente     Pujada telefèric 

11:20 Estany Gento      Inici caminada 

18:00 Estany Gento      Baixada Telefèric 

18:45 Cabana Víctor  al Refugi Tacita   Relax i refrescos 

 

ITINERARI AMB COTXE FINS A SALLENTE: Barcelona–Cervera–Agramunt-Artesa de Segre-Port 

de Comiols–Tremp–La Pobla de Segur–Senterada–Capdella–Sallente 

 

Itinerari: Estany Gento (2.146m), Estanyol (2.220m), Coll d’Entremorts (2.684m), Montseny de 

Pallars (2.881m), Estany Gento (2.146m) 

Descripció de la caminada: Començarem travessant la resclosa de l’Estany Gento, pujarem per 
la vora de l’antic hotel de FECSA i per una pala de nerets cap a un petit estany. Seguirem un 
canalet pla i començarem a pujar per prats, seguint el Barranc de la Coma d’espòs, cap el Coll 
d’Entremonts (o Coll de la Coma Plana segons el mapa que mireu) des d’on surt una tartera de 
pissarra que ens durà al cim. Amb sort, veurem des del Montsec fins la Pica d’Estats, tots els llacs 
de la capçalera de la vall. Un cop més, baixada cap a l’Estany Gento, telefèric i a dinar. Aquesta 
ascensió la va fer el Paraigua, això sí amb menys temps, el setembre del 2001. 

Comentaris geològics: Les roques que tindrem ocasió d'observar i trepitjar són sobretot granits i 

també cornianes, roques de metamorfisme de contacte les quals deriven de primitives roques 

sedimentaries argiloses que han estat metamorfitzades per la calor aportada per les intrusions 

granítiques. La Pala Pedragosa, entre d'altres relleus de la zona, es feta de granits que destaquen 

i contrasten pels colors bruns rogencs de les cornianes del Montoroi . Pels voltants de la Font 

Subirana s'observa clarament la zona de contacte entre les dues roques abans esmentades Les 

formes del modelat estan determinades pels glaciars quaternaris, veurem valls glaciars, cubetes, 

estries glaciars, formes amoltonades. El cim de Montsent està format per calcosquists. 

 

Característiques:  Recorregut: 9 km 

Desnivell:  749 m. Acumulat pujada 868 m. 

Temps estimat: 5 hores sense comptar aturades.  

 

http://www.hotelmontseny.com/


 

TORNADA AMB COTXE CAP A L’HOTEL : De baixada, després de la Central de Capdella, en una 

recta trobareu l’hotel a mà dreta. 

 

Etapa núm. 2 - Diumenge 16 de setembre de 2018 

Guiró-Coll d’Oli-Borda de Pomer-Obeix 

 

Horaris diumenge: 

8:00 h: Esmorzar a l’hotel 

8:45 h: Sortida amb cotxes cap a Guiró. Deixarem la gent en espera i baixarem els cotxes a 

Obeix per una curta llançadora per carretera asfaltada. Un cotxe amb els xofers tornarà a 

Guiró. 

9:45 h: Inici de la caminada. 

13:45: Final de la caminada i tornada a l’hotel a dinar. 

 

Itinerari: Guiró (1.360 m)-Mare de Déu del Coll (1.441 m)-Coll d’Oli (1.529 m)-Borda de Pomer 

(1.460 m)-Obeix (1.240 m) 

 

Descripció de la caminada: Sortim al costat de cementiri de Guiró per un tros de pista asfaltada i 

ens desviem a l’esquerra cap al collet de la Mare de Déu de Coll. Seguim per un camí ascendent 

cap a Coll d’Oli, de d’on podrem veure la vall d’Avellanos i el poblet de Castellnou d’Avellanos. Si el 

dia és clar, veurem el Turbón i la Maladeta. Carenejarem fins un collet que agafarem de baixada 

cap a la Borda de Pomer, abandonada i derruïda. Des de aquí i després de fer una petita sifonada 

per creuar la capçalera del Barranc Roi, agafarem una pista de recent construcció que baixa, per la 

solana, cap a Obeix. 

 

Comentaris geològics: Tot i trobar-nos clarament en ple Pirineu el paisatge varia sensiblement 

respecte el de la sortida de dissabte: la menor alçada ja permet el desenvolupament d'arbres, 

arbusts i herbeis de tota mena. Cal destacar la formació vermellosa que trepitjarem en bona part del 

recorregut, es tracta de una seqüència d'estrats, de fort cabussament, de limolites, argil·lites i 

conglomerats. El seu color vermell revela que s'han format en ambients sedimentaris continentals, 

lacustres o fluvials, on la disponibilitat de O2 n'ha permès la oxidació dels elements ferruginosos 

que li donen aquest color vermell. Són atribuïts al Mesozoic, Triàsic. 

 

Característiques:   Recorregut: 9,4 km 

Desnivell: 320 m. Acumulat pujada 250 m. Acumulat baixada 360 m 

Temps estimat: 3:15 h sense comptar aturades. 

 

Responsables: Xavier Aurell i Víctor Estadella 

 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS 

Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i les reserves de places a l’hotel, contacteu amb en 

Víctor Estadella 93 449.30.47. També podeu ho fer per correu electrònic a vestadel@xtec.cat No 

per watsapp. 

Reserveu abans del dimarts dia 11, a les 22h. 

mailto:vestadel@xtec.cat

