Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Ruta circular pel Torrent de la Cabana

Data: 25.05.2014

(Campdevànol)
Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

1 hora i 15 minuts

3hores (sense comptar aturades per a menjar
o banyar-se)

Grau de dificultat: Fàcil (excursió familiar)

Desnivell: 760m. a 978m.

Responsables i telèfon de contacte:
Enric Alonso i Glòria Puig. Tel.: 938.968.792 / Mòbil: 606.447.776

Horari
10:30h: sortida des de la Font del Querol
11:25h: visita del Gorg de la Cabana (primer gorg del recorregut)
12:15h: visita del Gorg del Colomer (últim gorg del recorregut)
13:05h: pas per Mas Baussacs
13:30h: arribada a la Font del Querol, dinar i, qui vulgui, tornada a gorgs per remullar-se

Material:
•

Calçat adequat per a caminar per mitja muntanya

•

Pals

•

Aigua (sols trobarem aigua potable al inici i final del recorregut)

•

Roba adequada segons previsió meteorològica

•

Dinar segons les perspectives de cadascú i alguna cosa per picar

•

Banyador i calçat adequat per si algú es vol remullar en els gorgs

Itinerari:
El punt de partida de l’excursió és l’àrea de lleure de la Font del Querol (Campdevànol) des d’on,
seguint un camí ramader i una pista encimentada, arribarem a Cal Paraire al començament de la
Vall d’Estiula. Prop d’aquí, agafarem una nova pista de terra que, resseguint i planejant
paral·lelament el Torrent d’Estiula ens permetrà anar visitant fins a set gorgs diferents. Des de
l’últim gorg que visitarem (Gorg del Colomer) començarem a pujar per un corriol que ens portarà
fins al Collet del Colomer (punt més alt de la ruta) i, eixamplant-se poc a poc començarem a
baixar per la Vall de Baussacs fins la masia del mateix nom. Des de la masia, seguint el camí de
baixada, travessarem un interessant bosc d’avellaners per arribar novament al punt de sortida.

Nº assistents: 16

Valoració: preciosa ruta circular per indrets per passar-hi el
dia i capbussar-se si vas amb calma i no hi ha massa gent

