
Pedraforca 
14 d’octubre de 2009   
 

Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep 
Maria Farnés, Jaume Muntan, Josep Roca i Jaume Ventura 
 

Distància: 7’15 Km. amb altures 7’913 Km. Temps 7’29 h.  
Desnivells: total 929 m. Acumulat 1008 m. –  

Cotxe: 320 Km. Josep M. Farnés i Josep Roca 
 

 

Ens trobem a les 6 als Gorcs i 
esperem una estona per si 
l’Ismael Porcar s’hi enganxa. 
Després agafem a la Garriga la 
C-17 cap a Vic i prenem l’eix 
tranversal fins a Sallent, on 
anem cap a Berga i seguim per 
Cercs. Després prenem la 
carretera de Saldes i agafem 
una carretera amb un tram 
asfaltat que ens porta al peu 
del Refugi de Lluís Estasen. 
Comencem a caminar a les 
8’22 i pugem inicialment amb 
uns graons fins a l’esmentat 
refugi on prenem el PRC-123 
marcat amb senyal groc i blancs que ens porta al Coll del Verdet. El camí està molt 

marcat, travessa un bosc de pins, ple d’arrels 
d’arbre, que moltes vegades utilitzem com a graons, 
doncs puja fortament. Arribem al Coll de Verdet a les 
10’10 hores i parem per esmorzar. A la vall hi podem 
veure Gósol. El dia és clar i al principi ens ha calgut 
abrigar doncs fa fresca. Aquí trobem la primera colla 
que fa el mateix recorregut. Quan reprenem iniciem 
les grimpades i haurem d’anar passant per entre 
roques impressionants que sembla impossible poder 
travessar. El camí a seguir està molt ben indicat amb 
marques grogues que cal seguir. Haurem d’anar 
recorrent els diferents pics pujant i baixant amb les 
seves corresponents grimpades. Passarem pel Cim 

Nord 
(2428 

m) el 
següent 
de 2475 
m i el 
Pollegó 
Superior 
de 2498 
m, al 
qual hi 
accedim 
a les 



12’45. Observem el cim del Calderer i el Pollegó inferior del mateix Pedraforca. 
L’àmplia visió permet repassar al front la Tossa Plana,  la Muga, Carlit, els Puigmals, i 
així com diverses serralades. En la distància hi observem Montserrat que el núvols ens 
l’havien amagat. Després baixem per 
entre les roques fins a l’enforcadura on hi 
fem una parada per agrupar-nos. A la 
1’25 comencem la davallada per la 
tartera, o el que en queda. La baixada és 
dura i les relliscades es paguen, doncs 
les pedres no perdonen. Notem el 
cansament. Al voltant de les 3 hores en 
retrobem al final de la tartera i baixem per 
un camí que ens porta fins el refugi de 
Lluís Estasen on desfarem la pujada fins 
arribar als cotxes al voltant de les 4 de la 
tarda. Iniciem la recerca de restaurant. 
Passant per Saldes els trobem tots tancats. Al càmping ens indiquen a cal General, 
que també està tancat i cal Xisquet, que està a l’antiga carretera. Quan hi arribem ja 

són les 5 de la tarda i, després 
d’un dubte comprensible, 
accepta atendre’ns  molt ama-
blement. Improvisa el dinar amb 
una amanida i embotits i un 
segon molt variat. En sortim 
satisfets i en prenem nota per 
futures excursions.  
 

A la sobretaula decidim on anar 
la propera setmana. S’obre el 
debat després de la distància i 
el cansament d’avui anar a un 
lloc més a prop. Al final s’im-
posa l’altra opció, la d’aprofitar 
el darrers dies abans de la neu. 
Anirem al Puigpedrós des de 
Guils Fontanera. Sortirem a les 
6 del matí dels Gorcs.  

 

Text: Josep Maria Farnés    Fotografies: Joan Corbera  


