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Sortides en Família

Població de Borredà
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.
Altres e-mails de contacte:
secretaria@centreexcursionistamontserrat.cat
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat
Podeu contactar directament amb
esther.salido@gencat.cat
Es prega confirmar assistència.

SORTIDA RELAX A:
GORG DEL SALT
Dia: Diumenge 1 de juliol 2012.
Trobada: 10:00 h. Entrada pral. de
l’aparcament del Carrefour de Manresa
(davant Bages Centre)

Sortida: 10:15. Arribada prevista a
les 11:15.

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per muntanya
i un altre per l’aigua.
Esmorzar i dinar
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua suficient per tot el dia
Banyador, tovallola, etc.

Altres
Càmera de fotos o vídeo
Farmaciola
Llicència Federativa

DADES DE LA SORTIDA
Longitud: 100 m
Durada: totes les hores de sol
Dificultat: excursió molt agradable, de
baixa dificultat, amb bany assegurat.

Veniu a passar un dia agradable i
fresquet banyant-nos al Gorg del Salt,
un indret bonic i tranquil.
També ens trobem per confeccionar i
aportar idees per fer el calendari del
curs vinent de Caminens. Us agrairem
qualsevol sugerència per properes
sortides.

SANT JAUME DE FRONTANYÀ.

Podem dinar al mateix Gorg o anar fins
la Canal de Sant Miquel, on hi ha una
gran esplanada per aparcar i dinar
tranquil·lament.

Si el temps no ens permet banyar-nos
podem gaudir de la visita a alguna
d’aquestes poblacions:

BORREDÀ

COM ARRIBAR-HI
Agafem la C-1411 fins al trencat
direcció Vilada (C-26), travessarem
aquesta
població i ens dirigirem a
Borredà. Quan arribem, al final de la
població trobarem el trencall que va a
Sant Jaume de Frontanyà on hi ha una
esplanada per aparcar els vehicles.
Seguim a peu per la carretera C-26 i a la
segona corba ja trobem el trencall que
baixa al Gorg del Salt.
Ja podem banyar-nos.

boscos de pins, alzines i faigs i per
grans extensions de matolls i pastures i
poques terres de conreu

Sant Jaume de Frontanyà es troba a 9,5
km de Borredà. Un dels municipis menys
poblats de Catalunya. L’esglèsia és del
segle XI, on primer va ser construïda
com a Monestir, però al segle XVII
aquest va ser destruït quedant solament
l’esglesia. El campanar de cadireta
quadrat col·locat sobre la façana
principal va ser reedificat al 1572.
En el Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona, hi ha una taula pintada al
tremp, narrant la vida de l'apòstol San
Jaume de finals del segle XIII.

Borredà està envoltat dels imponents
cims del Prepirineu, es troba a cavall del
Berguedà, El Ripollès i l'Osona
Aquesta extensió del seu terme
municipal es caracteritza pels seus

