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Ens trobem a les set del matí a Llerona, 
som vuit de colla, anem cap a la C17 
direcció a Ripoll, parem al Túnel a sant 
Quirze de Besora per fer un cafè i 
confirmar que el Francesc ha deixat el 
restaurant. Passem Ripoll i seguim per la 
C17 fins Campdevànol, girem a l’esquerra 
per la GI401 fins el km 3, amb rètols que 
indiquen una àrea de lleure “la Font del 
Querol”. 
El pàrquing és de pagament, aparquem a 
l’altre costat de la carretera, un tros lluny 
per no pagar. 
Anem seguint marques blanques i grogues de PR, passem a prop de la tanca del 
càmping el Pirinenc, anem direcció al torrent de la Cabana i passem prop de can 
Paraire, anem direcció al Colomer, portem el torrent a l’esquerra. Iniciem les visites 
als gorgs . 
El primer gorg és el de la Cabana, el segon gorg de la Tosca, el tercer gorg és el de 
l’Olla, quart gorg de la Bauma, cinquè gorg del Forat, sisè gorg petit del Colomer i 
l’últim és el gorg gran del Colomer. Tots són molt seguits i amb lleugera pujada l’últim 
el més bonic de tots. 



Ja portem dues hores llargues són quasi les 
onze i parem a esmorzar. Fem fotos i gaudim 
del paisatge. 
Reprenem la caminada amb pujada tot seguint 
les marques a l’arribar al coll estem a 981m 
d’alçada, és la màxima d’avui. Iniciem  la 
baixada i el retorn cap els cotxes. A l’arribar al 
camí ja trobem el càmping i de seguida 
l’aparcament, arribem als cotxes a tres quarts 
d’una. Hem fet 9,4km i poc desnivell. Tot el 
camí xerrem de les vivències tant emocionants 
que hem viscut aquests dies. 
Realment estem molt cansats i no es per la 
sortida, les emocions d’aquets dies són tant 
fortes que estem contents al mateix temps 
abatuts.  
Anem a dinar a l’Arumí a Santa Eugenia de 
Berga, com sempre, bé.  
La propera setmana Vallter-Nùria, Nùria-
Vallter, sortirem a les  6 del matí de Llerona. 
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