Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Montsec de Rúbies Sant Salvador del
Bosc i “camí dels 100 revolts”

Data:
22/05/2016

Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar

25 minuts des de l’alberg de Tremp
02h 30 minuts des de VD

(orientatiu):
04 h 30 minuts

Grau de dificultat: fàcil

Desnivell: 750m

Responsables i telèfon de contacte: Jordi Durany 607289474
Horari:
Sotida dels Allotjaments 08 h 30 mnts
Trobada la creuament de Gavet de la Conca 08 h 45 mnts
Començar a caminar des del peu (barranc del riu Barcedana) 09 h 15 mnts
Material:
● calçat adequat (caminarem majoritariament sobre pedra)
● pals
● aigua
● crema solar i gorra/barret
● haurem esmorzat al alberg, però caldrà portar alguna cosa per menjar per el camí, i
evetualment el dinar. El dinar es preveu una vegada acabada l’excursió (ho decidirem
dissabte i si cal a Tremp podem comprar quelcom). En aquest moment es pot començar el
retorn o es pot dinar a la muntaya o depenent de l'hora es port dinar en un restaurant abans
d'empendre el viatge de tornada a Vilassar de Dalt
Itinerari:
La pujada no és molt llarga, pero sí pendent i entretinguda. Com diu el nom el camí, és una ziga
zaga amb 100 revolts que transcorre per un bosc; en molts d’aquestos revolts es troben petites
capelles dedicades a diferents sants.
El punt d’arribada es l’Ermita de Sant Salvador situada sobre una cinglera des de la qual, si tenim
bon temps, es poden veure unes panoràmiques espectaculrs. Al costat de l’ermita hi ha un petit
refugi en construcció.
A partir d’aquest punt es pot seguir fins la Portella Blanca amb un desnivell adicional d’uns 450
metres addicionals o retornar al punt de partida. Si una part del grup vol fer aquest segon tram
haurem d’organitzar adequadamant la logistica dels cotxes.
Valoració: pujada mantinguda amb bones vistes dela Conca
Dellà des de Sant Salvador i ràpida baixada pel risc de pluja

Nº d'assistents: 30

