
La Riba - Tavertet 
3 de febrer de 2010 
 
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep 
Maria Farnés, Josep Oranias, Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume 
Ventura 

 
Distància projectada: 10’29 Km. Distància amb altures: 10’57 Km.        Temps 5,10 h.  
Desnivells: total 484 m. Acumulat 489 m. – Cotxe:75 Km. Josep Roca i Ismael Porcar  
 
Havíem de trobar-nos als Gorcs a 2/4 de 8 
del matí. Hi ha hagut una espera d’un quart 
d’hora i després de canviar impressions a peu 
de cotxe hem arrencat cap a Tavertet. 
Prenem la C-17 a la Garriga direcció. A 
l’arribar a Roda de Ter ens adonem que ens 
hem despistat. Retornem a l’Eix tranversal. 
Ens passem la sortida corresponent i cal 
recular de nou. Finalment prenem la carretera 
correcte per anar a Vilanova de Sau, passem 
el pantà de Sau i arribem a La Riba on 
aparquem. Hem començat a caminar a les 
9’15 del matí. Després de l’experiència de la 
setmana passada ens abriguem exces-
sivament, doncs aviat s’ha aixecat el dia i a 
mig camí ha calgut treure’ns capes de roba. Des de baix observem que la boira baixa talla la 
muntanya, que sobresurt pel damunt. Quan pugem la traspassem sense adonar-nos-en. Ens 
farà un dia esplèndid. Hem agafat una pista que ens condueix cap a les Guilloteres. Hi ha 
senyals indicadores de les diverses rutes possibles. Trobem el senyal del GR 2.2, que va de 
Rupit a la Riba i el prenem fins a Tavertet. Passem per corriols i empedrats que travessen el 
bosc d’alzines. El camí puja de forma constant i passem per sota d’uns blocs de la cinglera 
impressionants. Arribem a tres quarts d’onze a Tavertet. Busquem un lloc per esmorzar i 
optem pel mirador, sobre de l’espadat i amb una escultura feta a diversos nivells que marquen 
la silueta de les muntanyes a contemplar. S’observa el pantà de Sau i el de Susqueda. Un 
marc incomparable, en un poble declarat Bé d’Interès Cultural, endreçat i molt ben cuidat. Al 
peu de penya-segat hom explica haver vist relliscades molt perilloses ens situacions 
semblants, que a més d’un ens estremeix. A l’arrencar travessem el poble i seguim pel GR fins 
que decidim baixar pel camí que hem descobert a l’arribar a Tavertet. Retornem i mentre 
contemplem les diferents muntanyes. Seguim la pista fins al Castell. Des d’allà prenem un altre 
camí, també indicat, que baixa de cop per una espècie de corriol, semblant al que hem pujat, i 
amb moltes ziga-zagues al seu començament. Camí que ens conduirà a la pista inicial. Portem 
molt bon ritme i amb una hora llarga baixem el desnivell de la cinglera. En arribar a 
l’aparcament fem la fotografia de conjunt. Decidim anar a dinar al restaurant Ferrer de Tall de 
Vilanova de Sau. Al passar per el pantà parem per contemplar-lo de prop i fer diverses 
fotografies. 

Al restaurant estem 
sols, cosa que ens 
sorprèn. En canvi 
ens trobem ben 
acollits i ens servei-
xen molt bé. En Jo-
sep Roca que avui fa 
seixanta nou anys 
ens convida amb ca-
va per celebrar-ho i 
brindem a la seva 



salut. A la sobretaula decidim anar la propera setmana a Begur i les seves cales. Sortirem a 
2/4 de 8 del Ramassar. 
 
Text: Josep Maria Farnés     
Fotografies: Joan Corbera i Ismael Porcar  


