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Sortides en Família

Sortida organitzada pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza
dels
qui
porta
en
el
desenvolupament de l’activitat, forma física i
cobertures necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden
incloure risc físic dels propis participants, aquests
han d’estar en possessió de la llicència federativa
o assegurança temporal que cobreixi els accidents
de muntanya i que es pot tramitar a la secretaria
del CEM.
Per a més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12.
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 hores.
E-mails de contacte:
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat
ribera.montse gmail.com
Es prega confirmar assistència.

Sembla un conte de fades.

ELS BUFADORS DE
BEVÍ
Dia: Diumenge 8 de maig 2011.
Trobada: 09:00 h. Entrada pral. de
l’aparcament del Carrefour de Manresa
(davant Bages Centre)

Sortida: 09:15. Arribada prevista Al
Coll de Bebié entre 10:30-10:45.

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per muntanya
Esmorzar, dinar i berenar
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua suficient per tot el dia
Roba d’abric i/o impermeable (segons les
previsions meteorològiques)

Altres
Prismàtics
Càmera de fotos o vídeo
Farmaciola
Llicència Federativa

COM ARRIBAR-HI
En cotxe, agafarem la carretera C17 en
direcció a Puigcerdà i entrarem al poble de
Sant Quirze de Besora per la cruïlla dels
semàfors. Hem de passar per sobre el pont
del riu Ter i al final del pont, enfilar a
l'esquerra per la crta BV5227 direcció
Vidrà. Travessarem la via del tren i seguirem
durant uns 7 kms., fins arribar a Santa Maria
de Besora. Quasi al final de la recta que
travessa el poble, trobarem a mà esquerra la
senyalització que indica "a Ripoll per Llaers".
Agafem aquesta estreta pista cimentada que
recorre un paisatge molt bonic. Cal que aneu
alerta ja que els revolts són molt tancats i
constantment es troben pujades i baixades
pronunciades. Després de recórrer 5 kms.
arribarem al Coll de Beví on aparcarem el
cotxe: serà el nostre punt de sortida i
arribada.

BUFADORS DE BEVÍ
DADES DE LA SORTIDA
Longitud: 5.240 m
Durada: 4 hores
Dificultat: excursió agradable, de baixa
dificultat, amb camins ben marcats.
Aconsellable per nens/nenes a partir de 6/7
anys. S’ha d’anar en compte en els forats que
hi ha al terra.

Iniciarem el recorregut tot reculant de
baixada per la pista per on hem vingut i fins
trobar, a 300 metres i a la dreta, una cruïlla
amb l'indicador de Mas Veí. Agafarem la
pista que marxa en sentit nord-est i que ens
portarà a fer planerament tota la cara
assolellada de la Serra del Bufadors (aquest
mateix camí tomba cap a la part obaga en el
seu tram final). Primer trobarem una ampla
plana a la nostra dreta (hi acostumen a
aparcar vehicles) i a continuació l'indicador
dels bufadors. Farem la baixada per un
ample camí de pedra en sentit nord fins que,
en la seva part final, trobarem un altre
indicador que ens farà desviar cap a llevant
per un agradable corriol: hem passat de la
banda solella a l'obaga. Trobarem un tercer
indicador en el qual hi podrem llegir una
interessant explicació de l'entorn que
trobarem. En aquest punt, hem d'agafar el

camí que marxa un xic enfilat per la dreta i
que ens portarà a trobar els primers forats.
L'indret no és gaire gran, de forma
allargassada i un pèl estret. Ens hem de
fixar en els forats que es van trobant de
forma dispersa al terra. Si hi acostem
l'orella, notarem que l'aire que surt és fred
i, a vegades, es pot arribar a escoltar com
l'aire xiula en el seu interior, d’aquí el nom
de bufadors. El terreny és inestable i es
recomana no entrar dins dels bufadors. Val
la pena entretenir-se una estona per tota la
raconada. L'entorn és màgic i el silenci,
especial.
Continuarem el recorregut pel corriol que
marxa en direcció est. El camí es comença a
enfilar per anar a buscar la carena i, la part
final del recorregut, ja la farem tota per la
part alta de la serra.
En arribar a la carena trobarem una
bifurcació de camins: un baixa en direcció
sud cap a la cara solella i l'altre puja en
sentit est, que és el que nosaltres hem
d'agafar. Arribarem al collet dels Bufadors
on podrem veure (aneu alerta amb l'estimball
i sigueu prudents!), una magnífica vista tant
del recorregut que hem fet com del poble de
Santa Maria de Besora. Al fons, la serra de
Bellmunt.
Continuarem
carenejant
i
resseguint el corriol. Durant el recorregut
veurem, a la nostra esquerra, la cara sud del
Pirineu, amb el Puigmal destacant, i també el
castell de Llaers en primer terme. També
passarem per un racó farcit de boix grèvol,
un arbre escàs i molt bonic, tant per la seva
fulla com per les boles vermelles que regala
quan floreix. El tram final del recorregut el
farem en sostinguda baixada fins arribar al
coll de Beví, punt on trobarem la pista
encimentada on hem deixat aparcat el cotxe
en arribar. La tornada amb el cotxe la farem
pel mateix camí per on hem vingut.

