
 

El Paraigua, 2021-2022 
La Vall Fosca 

 
Desplaçament: cotxes particulars. Preu: 37 € per persona (sembla car però és el que surt amb la 
nova fórmula). Diumenge llançadora per carretera asfaltada. 

Hostalatge: Hotel Montseny. Espui. 973 663 060. www.hotelmontseny.com. Preu pensió 
completa: 72 € (beguda i café inclosos). Si algú reserva pel seu compte el preu serà l’habitual de 
l’hotel. Preu telefèric dissabte: 14 € (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 17 de setembre de 2022 (no es va poder fer l’any passat per pluja) 
A: Estany Gento-Estany Tort-Estany Mariolo-Estany Cubieso-Estany Castieso i tornada 

B: Estany Gento- Cambra d’aigües Capdella i tornada 
 

Horaris dissabte: 
7:00 Sortida de Barcelona. Palau Pedralbes. Metro L3 
11:00  Restaurant Sallente havent esmorzat  Reunió 
11:15 Restaurant Sallente     Pujada telefèric 
11:20 Estany Gento      Inici caminada 
18:00 Estany Gento      Baixada telefèric 
18:45 Cabana Víctor  al Refugi Tacita   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 A: Estany Gento (2.160 m), Coll de Jou (La Portella) (2.302 m), Estany Tort (2.295 m), 
Estany Mariolo (2.300 m), Estany Cubieso (2.350 m), Estany Castieso (2.370 m) i tornada al 
telefèric (2.160 m). Distància: 12 km. Desnivell acumulat: 440 m. Temps sense aturades: 4 h. 
 
Itinerari B: Estany Gento (2.160 m), Cambra d’aigües de Capdella (2.113 m) i tornada al telefèric 
(2.160 m). Distància: 12 km. Desnivell acumulat: 40 m. Temps sense aturades: 3:15 h. 
 
Descripció de l’itinerari A: Sortim del Gento com si anéssim al Refugi de Colomina i de seguida 
trobarem el GR11 que va per un sender pedregós i molt fresat en ascensió sostinguda fins el Coll 
de Jou. En comptes de pujar al Colomina com fa dos anys, seguirem una estona l’antiga via i 
anirem passant per sota les tres preses del Tort. Després del popular Hotel Ramis, un bloc de granit 
que fa cova, passarem per sota la presa del Mariolo i pujarem una mica per arribar al Cubieso i 
després al Castieso. Tornarem pel mateix camí i, per aquesta raó, si algú no vol fer tot el recorregut 
es pot quedar a qualsevol lloc i unir-se al grup a la tornada o baixar xino-xano cap al telefèric. 
 
Descripció de l’itinerari B: Pels que no estiguin massa en forma, aquest recorregut és un tranquil 
passeig pla que segueix l’antic carrilet de Fecsa fins la cambra d’aigües on s’emmagatzema l’aigua 
que alimentarà l’antiga central de Capdella (1913). Tot el recorregut permet una preciosa visió 
panoràmica de la Vall Fosca. A la tornada ens trobarem al telefèric amb la resta del grup. 
 
Comentaris geològics itinerari A: 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 

http://www.hotelmontseny.com/


 

blocs originats per la gelifracció. 
 
 
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 18 de setembre de 2022 
La Torre de Capdella-Mont-ros-Paüls-La Plana de Mont-ros 

 
Horaris diumenge: 

8:30 h: Esmorzar a l’hotel 
9:30 h: Sortida amb cotxes cap a La Torre de Capdella on deixarem els caminadors. Els  
cotxes buits baixaran a La Plana, que és el final de la caminada, i dos cotxes tornaran a La 
Torre amb els xofers. 
10:15 h: S’inicia la caminada 
13:30 h: Final de la caminada i tornada a l’hotel a dinar. 

 
Itinerari: La Torre de Capdella (1.075 m), Mont-ros (1.216 m), Paüls (1.128 m), La Plana de Mont-
ros (896 m) 
 
Descripció de la caminada: Es tracta del camí tradicional que unia La Torre de Capdella amb els 
pobles de La Coma, subcomarca que queda a l’esquerra del Flamisell. Va a mitja altura i travessa 
diversos barrancs. No té cap complicació i és apta per tothom. 
 
Comentaris geològics: L’espessa vegetació no permet veure bé el rocam i sols petits afloraments 
mostren les roques sedimentàries que hi ha a la zona. Pell que fa a la vegetació, destacaríem 
arbres de ribera com freixes i polls. També alzines, roures, boixos i gatoses. Cal destacar 
l’abundant fullam caigut per causa de la sequera. 
 
Característiques:   Recorregut: 7,8 km 

Desnivell: 179 m. Acumulat pujada 246 m. Acumulat baixada: 392 m 
Temps estimat: 2:30 h sense comptar aturades. 

 
Responsables: Xavier Aurell i Víctor Estadella amb la inestimable col·laboració de la Núria Aurell. 
 
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. 
ATENCIÓ: Reserveu abans del divendres dia 9 a les 22h. Enguany ens han fet confirmar abans. 
Atenció: al telefèric s’exigeix mascareta 
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