Volta al cingles de Queralt
20 de març de 2013
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Ismael
Porcar (i Neret), Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i
Salvador Vilà
Distància: Projectada 10’99 Km i amb altures 11’29 Km. Temps 4’49 Desnivells: 574 m.
Acumulat: 841 m. Cotxe: 98 km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem als Gorcs a les 7.
Durant la nit ha plogut. Sortim
puntuals cap a la Garriga on
prenem la C-17. Prenem l’eix
tranversal i en sortim per anar
cap a Prats de Lluçanès,
passant per Olost. Sortim a
Gironella i anem a aparcar a
l’urbanització Fumanya de
Berga. Comencem a caminar
a les 8’35 h. per un camí
senyalitzat, amb nombrosos
graons, i que passa per les capelles de sant Jacint, sant Jaume i els Dolors. A mida que
anem pujant la boira va avançant i quan arribem al Santuari de Mare de Déu de Queralt
cobreix tota la visió panoràmica. Visitem el santuari i tot seguit pugem a la cova de la
Troballa. Després passem pel desaprofitat mirador de Garreta. El camí es converteix en
un sender de muntanya. Passem per la capella de sant Ignasi i en arribar a la capella de
sant Joan ens desviem cap a l’esquerra que segueix els cingles de Queralt. El camí puja
amb diverses ziga-zagues. Passa per diversos trams mullats, on avancem amb molta
cura per possibles relliscades. A ¾ d’11 parem a esmorzar a 1383 m als peus del Cap
de la Tartanera singular mirador, on comença a clarejar. Continuem pujant per diversos
cims. Pugem fins a 1421 m. Després comencem el descens cap al Cal Portet. Avancem
per una pista molt enfangada. Creuem el torrent de la Rasa d’en Portet i seguim per un
ample camí. El deixem per prendre -en un revolt tancat- un sender local. Arribem als
senyals de la Font Calenta i més endavant seguim, durant una bona estona, pel costat

d’una canalització d’aigua
corrent. Continuem
pel
senyalitzat
sender local
que ens porta
al punt d’inici.
Arribem prop
de 2/4 de 2 i
anem a dinar
al restaurant
Sol i Cel de
Cal Rosal. A la sobretaula decidim que la propera setmana anem al Turó de l’Home i les
Agudes des de la font de Passavets. Sortirem a 2/4 de 8 del Ramassar.
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