
El Paraigua, 2010-2011 
 

El Pic de la Grava-El Bosc de Fontpedrosa 
 
Desplaçament: amb cotxes particulars. Caixa comuna de la despesa de 
desplaçament  dels cotxes organitzats: 32 € per persona (inclou quilometratge i 
túnel del Cadí). 
 
Hostalatge: Hotel l’Esquirol, Av. Catalunya,58. Tel.972 89 63 03, 972 14 63 63. 
LLÍVIA 
 
Preu pensió completa: 50€ 
 
Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, cantimplora, capellina, paraneus, peces 
de vestir i complements per protegir-vos del fred, per si en fa a les parades, 
crema solar, etc. Tot allò que us sembli imprescindible per fer nit. 
 
 

Etapa núm. 19- Dissabte 18 de juny de 2011 
El Pic de la Grava 

 
Horaris dissabte: 
 

7:00 h. Palau de Pedralbes Qui surti de Barcelona i rodalies properes 
Metro “Palau” (Línia 3) 
 

10:00 h. Aparcament de les Bulloses. Comença la caminada, 
 HAVENT ESMORZAT 

 
Itinerari amb cotxe fins l’embassament de les Bulloses: 
Des de Barcelona, autovia de Lleida, Manresa, Berga, Túnel del Cadí, 
Puigcerdà, La Guingueta  d’Ix (Bourg-Madame). Allà agafeu la carretera N-116 
en direcció Mont-Lluís i Perpinyà. A la rotonda de Mont-Lluís, agafeu la D-118. 
Una mica més endavant agafeu una desviació a l’esquerra (D-60) que us 
portarà fins l’embassament. 
 
Distància Barcelona-Embassament: 188 km., sortida completa: 450 km.  
 
Itinerari excursió: Embassament de la Bullosa (1871 m), l’Estanyol (2300 m), 
Portella de la Grava (2426 m), Pic de la Grava (2671 m). 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=889185 
 

Temps estimat: 6h 30 m., sense comptar parades 
Desnivell acumulat: 772 m. 
Distància: 18,3 km. 
 
Característiques: UNA SUAU PASSEJADA . Durant la major part de la 
caminada, es recorre un camí planer, primer pel bosc que envolta 
l’embassament de la Bullosa i, després, seguint les prades de la vall del riu Tet 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=889185


fins arribar a les giragonses que ens portaran a l’Estanyol i a la portella de la 
Grava, des d’on s’albira un magnífic panorama, amb les muntanyes de l’Arieja 
a tocar, sobretot la Dent d’Orlu (només són 150 metres més). L’ascensió final 
no és excessivament dura però cadascú ho podrà decidir en aquell moment si 
puja o ens espera a la Portella. 
 
 

Etapa  núm. 20- Diumenge 19 de juny de 2011 
El Bosc de Fontpedrosa 

 
Horari de  diumenge:  
 

10h Aparcament de la Capella de Planès.                 S’inicia la caminada 
 
Itinerari de l’excursió: Capella de Planès (1510 m)-Rierol de la Brulla (1280 
m)-Pont Gisclard (1300 m)-Capella de Planès. 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1708471 
 

Temps estimat: 2h 30 m, sense comptar parades 
Desnivell: 240 m 
Distància: 6490 m 
 
Característiques: La caminada comença davant de la curiosa capella 
romànica de Planès (segle XI), de forma circular, i després d’un tram planer, 
començarem el descens cap al rierol de la Brulla. Ens endinsarem en 
l’esplèndia zona boscosa de Fontpedrosa on uns panells explicatius ens 
informen de les diferents espècies arbòrees. Deixarem a la nostra dreta la vall 
de la Riberola (que ens portaria als banys de Sant Tomàs). Des d’allà, albirem 
als nostres peus la vall de la Tet i, ben aviat, el Pont Gisclard, meravella de 
l’arquitectura del ferro i que és utilitzat pel “Tren Groc”, tren turístic que 
comunica els pobles de la Cerdanya. 
 
 
Responsables: Francesc Garrigós, Paco Ibáñez, Pere Puig i Marissi Valverde. 
Informació a: http//elparaigua.org 
 
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS 
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hotel, 
heu d’enviar un correu electrònic a: marissi57@gmail.com 
O telefonar a Marissi Valverde (934501305 i 626817895) 
Feu-ho abans del dimarts, dia 14 de juny, a les 22 h. 
Heu d’esperar resposta OK per assegurar-vos que l’hem rebut. 
Procureu no esperar al darrer dia. Cal que l’avís sigui clar i concís, tot 
indicant quin dia o dies hi anireu i si podem disposar del vostre cotxe. 
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