El Paraigua 2021-2022: 21 i 22 de maig de 2022
CINGLES DE VALLCEBRE I BOSC DE PALOMERA
Desplaçaments: cotxes particulars
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 18€ per persona
Hostalatge: l’Hostal Cal FRANCISCO. Carretera de Berga s/n. GÓSOL. Tel 973 37 00 75

www.hostalcalfrancisco.es/

Preu: 65 € pensió complerta. Mitja pensió 52 € només dinar de diumenge: 20 €

Porteu l’import en efectiu, si us plau

Portar: dinar de motxilla pel dissabte, cantimplora, crema pel sol, gorra, bastons i equipament per si
plou i també tot allò que us sembli imprescindible per fer nit.

Dissabte 21 de maig de 2022
CINGLES DE VALLCEBRE
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
Crta. B-400 direcció al Pedraforca (Vallcebre, Saldes, Gósol), al km 6,6 desviament a l’esquerra Crta.
B-401 direcció Vallcebre 3 km.
Horaris dissabte: TROBADA A VALLCEBRE
09:30 h. Aparcament al costat del Bar-Restaurant La Rectoria de Vallcebre. Punt de trobada per
esmorzar qui vulgui. Plaça de la Església, 1 VALLCEBRE: 42° 12′ 14.0″ N, 1° 49′ 06.5″ E (42.203875,

1.818458)
Itinerari de l’excursió: CINGLES DE VALLCEBRE. PR-C 128
10:15 h Sortirem a peu des del poble de Vallcebre seguint els senyals del PR-C 128. Anirem a la
Font de Belians, en direcció a l'ermita de Santa Magdalena, continuarem cap al Grau de la Mola, allà
ens desviarem fins dalt la cinglera on podrem admirar les vistes del Montseny, Puigmal, Cadí,
Pedraforca, Ensija, El pantà de la Baells, etc... Passarem per sobre la carena deixant a mà dreta les
baixades als diferents graus De la Canaleta, llegenda de Galceran, dels Boits, del Jou, de les Granotes
i l’Aviador. Veurem a l'esquerra tot un seguit de xaragalls molt acolorits. Seguint la cinglera, ja de
baixada, passarem pel grau de Sant Climents amb vistes al Pedraforca, Grau de les granotetes i grau
del Moro fins arribar un punt baix on travessarem un pont sobre les boniques gorges de La Foradada,
lloc on ens podrem descalçar i refrescar-nos els peus. Aquí deixarem el PRC-128 i agafarem una
variant pel bonic camí empedrat d’origen medieval que ens portarà de tornada a Vallcebre i reduint
així 2,5 km l’itinerari original del PR-C 128
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/vallcebre-cingles-graus-i-cami-de-la-foradada-002101159700
Desnivell: 425 m Recorregut: 10,77 Km. Temps estimat: 6 hores comptant les aturades
DESPLAÇAMENT AMB COTXE CAP A L’HOSTAL:
Des de l’aparcament anirem en cotxes a visitar el Mirador del Telefèric 2 km. i el Mirador del Cap
Deig, i ja ens dirigim cap a Gósol per arribar a l’Hostal Cal FRANCISCO.

Diumenge, 22 de maig de 2022

Itineraris del Medi Natural: Sender Riera Salada, Sender Bosc de Palomera i
Sender Fauna de Palomera
Horaris diumenge:
8:45 h. Esmorzar Hostal Cal FRANCISCO.
9:30 h. Compactar cotxes i sortida cap al Bosc de Palomera - direcció al Coll de la Trapa rètol del
trencant Palomera-Vallcebre i a 4 Km arribem a l’aparcament.

Itinerari de l'excursió:
10:00 h. Circular a peu seguint les marques taronges que inclou tres rutes nomenades “Riera
Salada”, “Bosc de Palomera” i “Fauna de Palomera”. Matinal sense dificultats tècniques que
transcorre per boscos, miradors amb vistes al Pedraforca i plafons informatius de l’entorn i els usos
i aprofitaments del bosc, i restes d’un poblat medieval. Cap al final del recorregut hi ha una pujada
sostinguda sense cap dificultat tècnica i amb trams amb graons de fusta.
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/itineraris-del-medi-natural-sender-riera-salada-senderbosc-de-palomera-i-sender-fauna-de-palomera-101159439
Desnivell: 226 m. Recorregut: 6.5 Km. Dificultat: fàcil. Temps estimat: 3,00 hores amb aturades
Responsables: Gemma Pich i Marta Rius, Joan León i Miquel Amador

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !!
Per a l'organització i la reserva de places a l’hotel, contacteu amb Gemma Pich. Tant per la sortida
del cap de setmana, com per qui hi vulgui anar divendres a la tarda.
correu electrònic gemmapimo@gmail.com i/o telf. 677 688 714
Data límit per confirmar l’hostalatge el dilluns 16 de maig a les 22h.

