
El Paraigua, 2016 – 2017 
 
 

Sortida al BERGUEDÀ els dies 20 i 21 de maig de 2017 
 
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: 60 € pensió complerta.  
només dinar de diumenge: 16,- €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 20 de maig de 2017 – LA GALLINA PELADA 
 
 
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 SALDES 
09:00 h. Aparcament al costat de l’església. Punt de trobada per esmorzar qui vulgui a SALDES 

al restaurant L’ARC BAR, Plaça Pedraforca 08697 Saldes: 42° 13′ 53″ N, 1° 44′ 17″ E 
42.231389, 1.738056 

 
09:35 – 09:45 h Sortida direcció al Coll de la Trapa rètol del trencant Palomera-Vallcebre (on 
compactarem cotxes si cal) i a 5 Km arribem a  l’aparcament de la Font Freda. 
 
 

Itinerari de l’excursió: PUJADA A LA GALLINA PELADA 
 
10:00 h Sortim des de 1.662 m és un itinerari circular  a la serra d'Ensija. 
La pujada es fa per la canal o barranc de les Llobateres: (dificultat moderada ja que és una pujada 
costeruda i pedregosa, però no aèria)  fins arribar als planells i al refugi Delgado-Ubeda i 
continuem  fins al cap de la Gallina Pelada de 2.320 m. amb boniques vistes de 360º 
Opcional pujar a la Creu de Ferro.  
El retorn el farem per la font Freda, des de la seva vessant Nord, sense dificultats rellevants. 

 
Desnivell: 734 m Recorregut: 9,- Kms. Temps estimat: 5 hores sense comptar les aturades 
 
DESPLAÇAMENT  AMB COTXE CAP A L’HOSTAL: 
Des de l’aparcament de la Font Freda ens dirigim cap a Gósol per arribar a l’Hostal Cal FRANCISCO 
de GÓSOL. 
 
 



 
 
 

Etapa nº 2–Diumenge, 21 de maig de 2017 
Ruta de la Mallerenga petita i tornar pel Coll de Josa 
 
Horaris diumenge: 
9:00 h. Hostal Cal FRANCISCO. Esmorzar 

 
Itinerari de l'excursió: 
9:45 h. Sortida circular a peu des de l’hostal a 1.434 m. Pujarem al Castell de Gósol i travessarem 
el poble en direcció a la font Terrers 1.631 m. Continuem pujant fins al Castell de Termes a 1.773 
m i ja davallarem fins el coll de Josa de 1.620 m i , continuarem en direcció al poble al punt 
d’inici. 
Dinar a la pensió a 2/4 de 2. 
 
Desnivell: 330 m. Recorregut: 8.5 Km. Dificultat: fàcil. Temps estimat: 3,00 hores sense 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 
Feu-ho abans del dimarts 16 de maig a les 22h. 
 


