Fitxa excursió
excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV
Indret: Pedraforca (Saldes, El Berguedà)

Temps aproximació amb cotxe: 2 hores

Data: 12/06/2011

Temps de caminar (orientatiu): De 7 a 8
hores

Grau de dificultat: alt (1er/2n grau)

Desnivell: de pujada, 900 mts.

Responsables i telèfon de contacte: Dani Comas (657 849 511)
Lluís Díaz (675 569 686)

Horari:
- els que surtin des de Vilassar es trobaran a les 6h a la Quintana
- ens reunirem tots (alguns ja haurem dormit a la casa de colònies a Saldes) a les 8h. a
l'aparcament del mirador de Gresolet, a la cara nord del Pedraforca al peu del refugi
- entre les 15 i les 16h arribarem al refugi

Material:
- calçat d’alta muntanya
- roba d’abric
- gorra i protecció solar
- bastons de caminar
- casc (opcional pels infants)
- beguda (no hi ha fonts!), esmorzar i dinar.
Itinerari: Sortirem del refugi Lluís Estasen (1668 mts), passant pel Colell (1845 mts.).
Travessarem la canal del Riambau, girarem a l’esquerra per iniciar la pujada a la Cova de les
Orenetes. Fins aquí arribaran els que facin l'excursió curta per després recular fins al refugi on es
trobaran amb la resta del grup després de dinar. Els que facin l'excursió complerta enfilaran la
canal del Verdet (fort desnivell). Arribarem al coll del Verdet, que té una vista excepcional de les
dues vessants del Pedraforca. A partir del coll comença la part més tècnica de l’excursió: haurem
de superar una xemeneia de 60 a 80 mts., amb passos de 1er i 2n grau. Després, arribarem al
Cim Nord, seguirem per la carena fins el Cim NW i, després de grimpar una estona, assolirem el
Pollegó Superior (cim més alt del massís del Pedraforca: 2498 mts). Iniciarem el descens cap al
refugi per l’Enforcadura; cal tenir present és una baixada molt dura per tothom, i, especialment,
per la canalla. Per això, recomanem que no vinguin menors de 12 anys; és IMPORTANT QUE
HO TINGUEU EN COMPTE.

Nº assistents:

Valoració:

