El Paraigua, 2010-2011
Els camins de l'aigua del Berguedà
Desplaçaments: cotxes particulars, el diumenge llançadora de 11+11 km.
Quilometratge total: 305km. Cost per persona de la despesa dels cotxes organitzats: 18€
Hostalatge: Hostal Pericas, http://www.hostalpericas.com/fr7.html
C. Furrioles Altes, 2 la Pobla de Lillet Telèfon: 938 236 162
Preu pensió completa: 50 €
Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, capellina, cantimplora, bastons, crema solar...
També tot allò que us sembli imprescindible per fer nit.
Etapa nº 17 – Dissabte, 14 de maig de 2011
Els vessants de la Boixassa i el torrent del Pendís
Horaris dissabte:
7:00 h. Palau Pedralbes Metro “Palau” (Línia 3). Qui surti de Barcelona i
rodalies
9:30 h. Centre d'interpretació del Parc Cadí-Moixeró, a la sortida de Bagà
per la carretera de Gisclareny, ja esmorzats. En aquest punt
reorganitzarem els cotxes per omplir-los al màxim i desplaçar-nos al lloc
d'inici de la caminada,el veïnat de l'Hostalet, on disposem de llocs
escassos per estacionar.
10:00 h. Comença la caminada.
ITINERARI AMB COTXE FINS AL PUNT D’INICI DE LA CAMINADA (DISSABTE)
Des de Barcelona, A2, sortida 582A; C-55 fins a Manresa; C-16C i C-16 direcció Berga i
Bagà. En arribar a Bagà, seguir les indicacions a Gisclareny; a la sortida de Bagà
trobarem el centre d'interpretació del Parc, on ens reagruparem per marxar fins a
l'Hostalet.
Itinerari de l’excursió: Veïnat de l'Hostalet - (923 m) - Cap de la Boga (1312 m ) Collada de la Pelosa (1424 m ) - Coll de Galligans ( 1727 m) - refugi Sant Jordi (1565 m)
- Torrent del Pendís - els Empedrats - Bullidor de la Llet - Veïnat de l'Hostalet
Ascensió acumulada: 990m. Recorregut: 9.3.km. Temps: 5:00 hores, sense comptar
aturades. http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1608645
Característiques: el recorregut segueix íntegrament el sender PR C-125,molt ben traçat
i senyalitzat ; el desnivell és assumible car el sender va fent moltes llaçades i no hi ha
pendents gaire forts. Amb tot, cal comptar que s'ha de remuntar més de 800 m. i la
calor pot ser un factor advers. Per qui no es vegi amb força o ànims per afrontar la
pujada, es pot optar per remuntar, en el sentit de baixada del grup, el torrent del Pendís

almenys fins el Bullidor de la Llet, bell salt d'aigua que forma el riu; i encara es pot seguir
fins a l'estret dels Empedrats.
En acabar, tornarem a recuperar els vehicles que s'hagin quedat al centre d'interpretació
del Parc , i segons interessi, anirem a fer, camí de la Pobla de Lillet, una visita
gestionada pel Pere i la Marissi a la mina de petroli del Berguedà, on ens esperen a les
17:30. El preu de la visita guiada és de 5 € si som un grup de 15 ó més. Un cop acabada
la visita, cadascú al seu destí, l'hotel de la Pobla o a casa.

Etapa nº 18–Diumenge, 15 de maig de 2011
El Llobregat, de Castellar de n'Hug a la Pobla de Lillet
Horaris diumenge:
8:30 h. Hostal Pericas Esmorzar
9:15 h. Marxem cap a Castellar de n'Hug
14:00 h. Hostal Pericas Dinar
En arribar a la Pobla de Lillet caldrà recuperar els vehicles que hagin quedat a Castellar
de n'Hug.
Itinerari de l’excursió: Castellar de n'Hug - Fonts del Llobregat - Sant Vicenç de Rus Pas de l'Os - el Clot del Moro - la Pobla de Lillet
Descens acumulat: 708m., Ascens acumulat 205m. Recorregut: 7.6km.
Temps estimat: 3:30 hores, sense comptar aturades
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1629113
Valgui aquesta excursió com un homenatge al riu Llobregat,tan contaminat, explotat i
corromput des del seu propi naixement, tot i que en aquest recorregut encara el podrem
contemplar en el seu estat més natural,fins i tot en el seu aspecte de riu pirinenc, a
l'alçada de l’espectacular salt de l'Os. En arribar al Clot del Moro hi ha la possibilitat de
continuar fins a la Pobla de Lillet amb el turístic tren del Ciment. L'itinerari a peu continua
resseguint el sender GR-4 fins a la Pobla.
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a la fonda contacteu
amb Francesc Garrigós, preferiblement per correu electrònic <fgarrigo@xtec.cat> .
També podeu fer-ho per telèfon 93 373 16 48
Feu-ho abans de dimarts, 10 de maig, a les 10 h. de la nit. Trameteu un missatge clar i
concís, tot indicant quin dia o dies anireu, l’opció de dissabte i si podem disposar del
vostre cotxe. Responsables: Pere Puig, Marissi Valverde, Paco Ibañez i Francesc
Garrigós, amb la col·laboració espontània del Victor Estadella i el Joan León.

