El Paraigua, 2020-2021
La Vall Fosca
Desplaçament: cotxes particulars. Preu: 27 € per persona. Sense llançadores.
Hostalatge: Hotel Montseny. Espui. 973 663 060. www.hotelmontseny.com. Preu pensió
completa: 65 € (beguda i cafè inclosos). Preu telefèric dissabte: 18 € (anada i tornada)
Portar: dinar de motxilla del dissabte, crema solar, bastons, cantimplora, vestit de pluja i paravents.
També tot allò que us sembli imprescindible per fer nit a l’hotel.
Etapa núm. 1 – Dissabte 19 de setembre de 2020
Estany Gento-Colomina-Mar-Saburó-Frescau-Gento
Horaris dissabte:
6:45 Sortida de Barcelona. Palau Pedralbes. Metro L3
10:30 Restaurant Sallente havent esmorzar
11:00 Restaurant Sallente
11:20 Estany Gento
18:00 Estany Gento
17:45 Cabana Víctor al Refugi Tacita

Compra bitllets telefèric
Pujada telefèric
Inici caminada
Baixada telefèric
Relax i refrescos

ITINERARI AMB COTXE FINS A SALLENTE: Barcelona–Cervera–Agramunt-Artesa de Segre-Port
de Comiols–Tremp–La Pobla de Segur–Senterada–Capdella–Sallente

Itinerari: Estany Gento (2.200 m), Estany Colomina (2.412 m), Estany de Mar (2.429), Estany
Saburó (2.540 m), Estany Frescau (2.420 m), Estany Colomina (2.412 m), Estany Gento (2.200 m)
Descripció de la caminada: Sortim del Gento en direcció al Refugi de Colomina i de seguida
trobarem el GR11 que va per un sender pedregós i molt fresat en ascensió sostinguda. Vorejarem
el Colomina per la riba nord i, en arribar a Mar farem una pujadeta perquè el llac està ple. La
Collada de l’Ós la pujarem amb molta calma perquè és força pendent. Dinarem al costat del
Saburó, que és buit des de fa anys. De baixada, per la vessant nord i est del Mar passarem per
prats de pastura i tornarem al Colomina a la vora del refugi. Granit i aigua. Aquí trobarem el camí de
baixada al Gento on agafarem el telefèric de baixada.
Si algú no vol fer tot el recorregut es pot quedar per Colomina (entrepans i begudes al refugi) i unirse al grup a la tornada, ja sigui al mateix Colomina o al telefèric si es vol baixar xino-xano.
Comentaris geològics: En aquest itinerari només trobarem granits i granodiorites, de tons
blanquinosos degut a la seva abundància en quars i ortosa, que s'estenen cap al Nord formant els
imponents cingles del Peguera, Saburó, Mainera, Pala Pedregosa, etc. Tot el recorregut es farà per
la unitat Zona Axial Pirinenca, també anomenada Apilaments Antiformes de la Zona Axial. Els cinc
estanys naturals que veurem deuen el seu origen al modelat glacial: són cubetes formades a la
darrera glaciació. Altres testimonis d’aquesta glaciació són les formes arrodonides de les roques,
lloms de balena, les estries glacials i la mateixa Vall Fosca. També cal destacar els grans tarters de
blocs originats per la gelifracció.
Característiques:

Recorregut: 9.5 km
Desnivell: Acumulat en pujada 534 m.
Temps estimat: 5 hores sense comptar aturades.

TORNADA AMB COTXE CAP A L’HOTEL : De baixada, després de la Central de Capdella, en una
recta trobareu l’hotel a mà dreta.

Etapa núm. 2 - Diumenge 20 de setembre de 2020
Circular Montcortès-estany de Montcortès-Cortscastell-Montcortès
Horaris diumenge:
8:30 h: Esmorzar a l’hotel
9:30 h: Sortida amb cotxes cap a Montcortés (desviament a l’esquerra a Pobleta de Bellveí)
10:15 h: Aparcament al desviament a Mentui. Inici de la caminada.
13:30 h: Final de la caminada i tornada a l’hotel a dinar.
Itinerari: Aparcament Montcortès (1.031 m), Cortscastell (820 m), Montcortés (1.56 m), Aparcament
Montcortès
Descripció de la caminada: Deixarem els cotxes i per un camí ombrívol contemplarem l’estany
d’origen càrstic de Montcortès. Des del segon aparcament seguirem per una pista entre prats de
dalla, entrarem a un bosc d’alzina i roure per agafar un corriol que ens durà a la part més baixa del
recorregut. Travessem un barranc per una pista que ens durà a Corstcastells on farem ganyips.
Sempre a les envistes del poble de Montcortés pujarem per un camí, en ascens sostingut, que ens
durà a aquest poble. Per un petit tram de carretera asfaltada arribarem als cotxes i cap a l’hotel a
dinar.
Comentaris geològics: Tot el rocam que travessarem en el recorregut seran roques
sedimentaries: conglomerats i calcàries. La naturalesa carbonatada d’aquests materials ha
provocat el desenvolupament d’un karst que ha possibilitat l’aportació d’aigua subterrània a l’estany.
Característiques:

Recorregut: 8,4 km
Desnivell: 203 m. Acumulat pujada 343 m.
Temps estimat: 3:00 h sense comptar aturades.

Responsables: Xavier Aurell i Víctor Estadella
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes, les reserves de places a l’hotel i la compra de tickets
del telefèric contacteu amb en Víctor Estadella 686.82.73.37. També podeu ho fer per correu
electrònic a vestadel@xec.cat No per watsapp.
Reserveu abans del dimarts dia 15, a les 22h.
No cal dir que seguirem, tant a l’hotel com a les caminades, les mesures de seguretat anti-Covid
establertes.

