Tavertet des de l’Hotel La Riba de Sau
16 de Gener de 2013

Integrants : J. Carbonell, Pep Comas, J. Corbera,I. Porcar, J Pratginestos,
Distancies : Projectada, 9,63 km, amb altures 9,76 km, Temps 4,9
Desnivells : Total 398 m. Acumulat 445 Cotxe 150 km, J. Roca, I. Porcar

J. Roca, J. Rodri, S. Vilá

Temps : Dia fresc, en els cims de Tavertet hi ha boira

Sortim dels Gorgs a las 7,00,avui la colla es de 8 i la Neret.
A La Garriga C‐17 fins a Vic, C‐25 sortida 187, a Calldetenes per la N‐141 fins a la pressa de Sau, anem aparcar
a l’Hotel La Riba.
A las 8,20 comencem a caminar pel costat de l’hotel i aviat trobem les indicacions del GR‐2 que seguirem fins
a Tavertet, camí molt ben marcat i amb forta pujada, només
sortir ja ens endinsem dintre del bosc d’alzines, boixos i brucs,
desprès de ¾ d’hora de caminar arribem a una clariana amb un
bon mirador, on podem gaudir d’una bona vista de la
comarca, al costat del Susqueda , seguint amunt no tardem en
arribar sota l’imponent Cingle de Moltorer, ja em deixat el

bosc i entrem en terreny obert.
Poc abans de les 10 arribem a l’entrada de
Tavertet
Anem cap el Cingle de la Miradora, prop del
poble i des d’un mirador podem veure el salt
del Moli Bernat on la riera de Tavertet deixa
las seves aigües a la riera de Balà, aquí
esmorzem sobre un penya‐segat.

No ens entretenim gaire perquè l’aire és fresc, tornem al
poble, prenem un cafè en el bar i ens recuperem de la
fresqueta, (una vegada no fa mal a ningú). Ja reconfortats
visitem el mirador del poble, foto de grup i cap avall
La baixada la fem per l’altre part del poble, per la
torrentera de Cal Sastre.
Desprès d’una petita prospecció trobem el camí just de
baixada, caminem un tros pel costat del torrent, quasi
sempre pel bosc, en animada conversació, arribem prop
de la casa de Villaespinosa i girant a la dreta anem a la
part de darrera de Can Roca i desprès la carretera que ve
de Rupit i S. Joan de Fàbregas, fins a La Riba on arribem a les 13,11.
Tenim encara temps d’anar fins al Club Nàutic de Vic
Sau on podem veure que l’aigua del embassament
només cobreix la part baixa de l’església de San Romà
de Sau.
Aquest embassament fou inaugurat el 1962, va cobrir
el poble de San Romà de Sau, junt amb la seva església
de s. XI, té una llargada de 17 km i una amplada de 3
km, la seva capacitat màxima son 151,3 hectòmetres
cúbics (que son molts, molts litres......)
Anem a dinar a ca l’Arumí de Santa Eugenia de Berga,
on aviat podem seure a taula i gaudir del dinar, com
sempre bé.

Propera sortida Serralada litoral des de Vallromanes. Sortirem a las 8,00 del Ramassar
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