El Paraigua, 2018 – 2019
Sortida al BERGUEDÀ els dies 18 i 19 de maig de 2019
Desplaçaments: cotxes particulars
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 17€
Hostalatge: l’Hostal Cal FRANCISCO. Carretera de Berga s/n. GÓSOL. Tel 973 37 00 75

www.hostalcalfrancisco.es/

Preu: 62 € pensió complerta.
només dinar de diumenge: 18,- €uros
Portar: dinar de motxilla pel dissabte, cantimplora, crema pel sol, gorra, bastons i equipament
per si plou i pel fred i també tot allò que us sembli imprescindible per fer nit.

Dissabte 18 de maig de 2019 – 360º VOLTA AL PEDRAFORCA
ITINERARI AMB COTXE FINS AL PUNT DE TROBADA
Des de Barcelona C-58 i C-16 Direcció Berga/Andorra (Cercs, Bagà, Puigcerdà) passarem
l’embassament de la Baells i just després del 4t túnel (Castell de Guardiola) trencarem a
l’esquerra direcció al massís del Pedraforca (Vallcebre, Saldes, Gósol) Crta. B-400.
Horaris dissabte: TROBADA A GÒSOL AL HOSTAL CAL FRANCISCÓ
Punt de trobada per esmorzar qui vulgui al mateix hostal Cal Franciscó - GÒSOL

42°14'04.0"N 1°39'48.4"E (42,234432 1,663442)
10:00 h Sortida des del mateix hostal a peu

Itinerari de l’excursió: 360º VOLTA AL PEDRAFORCA
Ruta circular de 16,86 km de longitud al voltant del Pedraforca, fent una volta de 360º al
massís, l'itinerari ens permet conèixer l’entorn del Pedraforca pels seus quatre costats.
10:00 h Sortim des de l’hostal Cal Francisco direcció a la Font Terres pel camí de la Cerdanya,
passarem per la Font de la Roca fins al Collell. Després es davalla per una pista cap al refugi
Lluís Estasen, amb impressionants vistes de la cara N del Pedraforca, i continua cap al vessant
E passant per sota de la tartera de Saldes. Torna a pujar cap a coll de Jou pel camí dels
Miners, sota la impressionant paret calcària de la cara S i, quan arribem a Sorribes amb
llençadores retornarem al punt d'inici a Gósol. Es tracta d'un itinerari sense dificultats tècniques
i fàcil de seguir -està ben senyalitzat com a PR-C 127
Desnivell acumulat: 642 m Recorregut: 16,86 Km. (farem llençadores cap al final del
recorregut i ens estalviarem 2 km.) Altitud mínima: 1.415 Altitud màxima: 1.840 Temps
estimat: 5,- hores sense comptar les aturades

Etapa nº 2–Diumenge, 19 de maig de 2019
Passejada matinal pel Molí de Gósol-Torrentsenta
Horaris diumenge:
9:15 h. Hostal Cal FRANCISCO. Esmorzar

Itinerari de l'excursió:
10:00 h. Sortida a peu des de l’hostal en direcció al Molí de Gósol, des del Molí, creuem el
pont i seguim el camí per la riba dreta del riu fins trobar una bifurcació. Agafem el corriol que
surt a la dreta en lleuger ascens que, entre prats i boscos, ens portarà a la Font del Purroig i,
poc després, a la Borda del Tinent. A la nostra esquena el Pedraforca i la Gallina Pelada.
Passada la Borda del Tinent, deixem la pista principal i agafem un corriol poc visible que ens
baixa al Torrent Forcat i la Font de Torrentsenta. La font amb 4 brocs d’aigua té una placa amb
un poema del Canigó de Verdaguer.
Seguirem la pista avall i a uns 200 m. arribarem a l'àrea de descans de Torrentsenta.
Des d'aquí agafarem el camí de la dreta, paral·lel al riu que ens portarà novament al Molí de
Gósol i, a l’hostal
.
Desnivell: 180 m. Recorregut: 7,- Km. Dificultat: fàcil. Temps estimat: 3,00 hores amb aturades
Responsables: Joan León, Gemma Pich.

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !!
Per a l'organització i la reserva de places a l’hotel, contacteu amb Gemma Pich. correu
electrònic gemmapimo@gmail.com i/o telf. 677 688 714
IMPORTANT: Feu-ho abans del dijous 09 de maig a les 22h. Perquè es necessita
tancar les reserves per necessitats de l’hostal.

