
El Paraigua, 2007-2008 
El Solsonés … invita! 

Desplaçaments: cotxes particulars, sense llançadores 
 Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 25 € 

Hostalatge:  Hostal “L’Avet”, Urbanització Port del Comte – carrer de l’Avet , 13-15 
 Tel./Fax: 973 29 93 95  La Coma i La Pedra  

Preu pensió completa: 60 € 
Només dinar diumenge: 15 € 

L’hotel disposa de piscina climatitzada amb dret d’ús. 
Qui vulgui banyar-se que porti banyador i tovallola. 

Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, cantimplora, capellina, peces de vestir i complements 
per protegir-vos del fred, per si en fa en les parades. Tot allò que us sembli 
imprescindible per fer nit a la fonda. 

 

Etapa nº 17– Dissabte, 17 de maig de 2008 
Volta a les Roques del Minguell 

Horaris dissabte: 

7 h. Palau Pedralbes  
Metro “Palau” (Línia 3) 

 
Qui surti de Barcelona i rodalies 

9:30h. St. Llorenç de Morunys 
Davant l’oficina de Turisme 

Havent esmorzat  
 

Sortirem plegats per la carretera de la Coma per estacionar al punt d’inici de la caminada 

ITINERARI AMB COTXE RECOMANAT 
Des de Barcelona, A2 fins Abrera. C55 fins a Manresa. Ronda de Manresa, direcció 
Solsona. C55 fins a Solsona. Carretera de la Llosa del Cavall fins a S. Llorenç de Morunys. 

ITINERARI DE L’EXCURSIÓ 
Carretera de la Coma (930 m )–Les Insoles (953 m)–El Pujol del Racó (1.151 m)–variant A: 
a la Borda del Pujol pel torrent de la Borda; variant B: a la Borda del Pujol per la pista 
(veure descripció)–Coll dels Brulls (1.531 m)–Pont del Mosoll (1.272 m)–Coll de Santa 
Creu (1.257 m)–El Minguell (1.152 m)–Torre de la Vila (1.080 m)–carretera de la Coma 
(930m) 

Desnivell: uns 800m. Distància total aprox.: 11 km 

Temps estimat: Per la variant A, unes 5 hores i mitja. Per la variant B, unes 4 hores i mitja. 
Considerant que els que optin per la variant B s’esperaran a la Borda del 
Pujol als que prenguin la variant A.  

DESCRIPCIÓ DE L’EXCURSIÓ 
Farem un petit tram de carretera fins a les Insoles. Tot seguit, per una pista anirem a trobar 
el torrent de la Ribereta que remuntarem fins al Pujol del Racó. Aquí hi ha la possibilitat de 
continuar per la variant A que remunta el torrent de la Borda, eixut, en un magnific espai 
tancat per altes parets. No té dificultats tècniques apreciables, ja que els passos més forçats 



són equipats amb graons i cadenes.Cal ressenyar, peró, que s’ha de grimpar amb certa 
asiduïtat i cal mantenir una atenció constant. 
Qui no es vegi amb ànim, pot optar per la variant B, pujant a la Borda del Pujol per una pista 
còmoda. 
La resta de l’itinerari es realitza per camins ben marcats alternats amb pista, incloent un 
desagradable tram de 1 km encimentat. El marc vegetal ofereix una gran varietat, des de la 
roureda a la vegetació típicament mediterrània passant per un estrat de prat i bosc subalpí. 

 
Etapa nº 18–Diumenge, 18 de maig de 2008 

El sostre del Solsonès, per nord 

Horaris diumenge:  

8 h. Hostal “L’Avet” Esmorzar 

8:30 h. Desplaçament en cotxes fins el punt 
d’inici de l’excursió 

 

8:45 h. Prat de Botons 
(estacionament telecadira Estivella) 

Comença la caminada 

ITINERARI DE L’EXCURSIÓ 
Prat de Botons (1.950 m)–pista d’Estivella–Prat Llong (2.171 m)–Tossa Pelada (2.378 m)–
Pedró dels Quatre Batlles (2.382 m )–Coll de Tancalaporta (2.122 m)–Prat de Botons 
(1.950m) 

Desnivell acumulat: uns 450m. Distància total aprox.: 10 Kms. 

Temps estimat: unes 3 hores i mitja, sense comptar les parades 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EXCURSIÓ 
La meitat del desnivell de pujada s’efectua per una pista que a mida que pren alçada va 
oferint unes panoràmiques cada cop més dilatades. Des del Prat Llong es remunta entre 
bosc, sense un camí definit peró sense problemes, fins a sortir a la carena i finalment al cim 
de la Tossa Pelada, cim d’amplissímes panoràmiques. Una curta sifonada ens durà al Pedró 
dels Quatre Batlles, cim culminant del massís. Desprès d’una altra sifonadeta baixarem 
ràpidament al coll de Tancalaporta, tot seguit per l’antic camí de la Coma als Prats de 
Bessies retornarem al Prat de Botons. 
L’tinerari transcorre, doncs , alternant pista, camí i algún tram “per lliure”. 

Responsables: Francesc Garrigós, Pere Puig i Marissi Valverde 

Informació (mapes, desnivell i fotos preparació) a http://elparaigua.org/ 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hostal heu de posar-vos 
en contacte amb Francesc Garrigós , al telèfon 93 373 16 48, entre 8 i 10 del vespre 
També per correu electrònic fgarrigo@xtec.cat  
Feu-ho abans del dimarts dia 13 de maig, a les 10 de la nit. 
Deixeu el missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies hi anireu i si podem disposar del 
vostre cotxe.  


