Sortides en Família

Sant Feliu d’Estiula –hi arribarem?
Sortida organitzada pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza dels qui porta en el desenvolupament de
l’activitat, la forma física i les cobertures necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden incloure risc
físic dels participants cal 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.
Correus-e de contacte:
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat
oliveret92@gmail.com, Eulàlia
Es prega confirmar assistència.
Referència bàsica:
http://www.campdevanol.org/sender/itinerari_de_natura_pels_gorgs_del_torre
nt_de_la_cabana
Referències d’excursionistes:
http://senderismedestarpercasa.blogspot.com/2011_03_01_archive.html
http://www.peusinquiets.net/ressenyes/torrent-destiula/
http://fermuntanya.blogspot.com/2008/03/26-de-mar-del-2008-aquesta-rutaque-fem.html
http://rutesapeugirona.blogspot.com/2011/04/font-de-querol-gorgs-de-lacabana-font.html
http://losapuntesdelviajero.blogspot.com/2010/08/la-ruta-de-las-7-cascadasla-ruta-dels.html
http://www.xavierblancafort.net/pirineus.html#Torrent_de_la_Cabana
http://trotacaminos-andres.blogspot.com/2010/03/campdevanol-collet-dedagui-sant-feliu.html
http://www.pisaterrones.com/2010/Archivos/02_Febrero/28_ruta184.htm

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per muntanya
Esmorzar, fruits secs i molts entreteniments
per esperar el dinar
Dinar
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua
Banyador i tovallola, si sou atrevits (segons les
previsions meteorològiques)

Altres
Prismàtics
Càmera de fotos o vídeo
Guies de muntanya, mapes
Farmaciola
Llicència Federativa

El Gorg de l’Olla

RUTA DELS SET GORGS
Torrent de la Cabana o d’Estiula
(Campdevànol)
Diumenge, 4 setembre 2011
Trobada: 9:00 h. Entrada pral. de
l’aparcament del Carrefour de Manresa
(davant Bages Centre)
Sortida: 9:15 h. Arribada prevista a la
Font de Querol cap a les 10:45 h.

COM ARRIBAR-HI

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Des de Manresa agafarem l’Eix Transversal cap
a Vic. El deixarem per agafar la C-17 (antiga N152) cap a Ripoll i Campdevànol. Quan arribem
tenim el poble a la nostra esquerra. El travessem
quan agafem la carretera cap a Gombrèn.
Seguim aquesta carretera 1,5 km. fins que
trobem l’àrea de la Font de Querol, just abans
del càmping Pirinenc, on deixem els cotxes.

La ruta comença a la mateix zona d’aparcament de

DADES DE LA SORTIDA
Dificultat: mitjana-baixa
Durada: 4 h amb pauses.
Distància: 9 km. (circular)
Desnivell: 140 m. (versió curta),
230 m. aprox. (versió normal i llarga)

l’àrea de lleure, seguim a través del camp fins a la
font de Querol, per un sender local amb marques
blanques i verdes que ens guia fins a l’últim gorg.
Passem per Cal Paraire, pugem deixant les parets i les
feixes de la Mosquera, travessem el rec de les Pots i
seguim sempre el corriol senyalitzat i paral·lel al riu.
Al cap d’una hora de pujada veiem des de dalt el
primer gorg, el Gorg de la Cabana. És un salt que, de
fet, forma tres petits gorgs. Continuem uns metres
més per la part superior esquerra del torrent i axí
arribem a un petit prat on un rètol indica el gorg de
la Tosca. Podem anar en pocs minuts a la base del
gorg ja que forma un entorn de gran bellesa o podem
optar per pujar per l’esquerra i veure la panoràmica
des de dalt. Continuem pujant una bona estona i podem
contemplar un altre gorg curiós perquè realment
forma una gran olla, d'aquí el nom el gorg de l'Olla.
Al costat hi trobem el gorg de la Bauma, que també
respon al seu nom i té un forat amb efecte xuclador.
Atenció qui es banyi! El següent gorg és sens dubte el
més reduït, el gorg del forat, anomenat així perquè a
la dreta té com una cova. Creuant el torrent, arribem
en 10 minuts al petit gorg del Colomer i amb 10
minuts més som al magnífic gorg del Colomer, que
forma un salt d’uns 10 metres. (L’única pega és que
també hi arriben els cotxes!). Hi arribem ascendint
per la dreta del torrent i fem una bona parada per
recuperar una mica les forces, esmorzar i decidir com
continuem. Després d’1 h. 45 minuts, encara tenim
temps per a moltes coses.
Versió llarga: podem allargar la ruta fins a Sant Feliu

El Gorg del Colomer

d’Estiula, seguint les marques que hem deixat entre

els dos últims gorgs, per tenir una panoràmica més
gran, guanyant alçada.
Versió curta: tornar per on hem vingut i repetir gorgs.
Versió normal: acabar la ruta circular.
Si ho fem així, baixem uns metres pel torrent i el
creuem, i pugem per la dreta del riu fins al primer
mirador cap a la serra de Montgrony, després fins al
collet d'en Daguí, on arribem al punt més elevat sense
dificultat. Som a la vall de Baussacs, anem baixant,
passem

per

una

preciosa

avellaneda

i

acabem

novament a la font de Querol, on la vista de les taules
de pícnic i barbacoes segur que ens recorda que ja és
ben bé hora de dinar.

