Volta als Cingles de Queralt
2 de febrer de 2022
Integrants: Isabel Alcalde, Mercè Font, Josep Mª Martínez, Ismael Porcar, Pep Pous i
Josep Roca.
Distància:

12,6 km, Temps: 4,45 h Temps en moviment: 3:30h

Desnivell: 1.421m Desnivell acumulat: 924m. Temperatura mínima : -4º
Cotxes: 100Km, Josep Mª Martínez i Pep Pous
Ens trobem a les 7 del matí a l'aparcament del Poliesportiu de Cànoves. Avui només
som 6 persones, tot i que havíem de ser 8 (En Pep Cases i La Karin) que no han pogut
venir degut a que el seu fill ha agafat el COVID.
Agafem la C-17 en direcció Vic per agafar l'eix i sortir en direcció Berga per la C-52
anar cap a Prats de Lluçanès, passant per Olost. Sortim al Rosal on anem a fer el cafè
al bar Sol i Cel i encarreguem taula per dinar.
Tornem a agafar el cotxe i anem a aparcar a Berga a la carretera que va cap a Sant
Llorenç dels Morunys, prop del trencat del Santuari de Queralt on es troba l'inici del
nostre camí. Enfilem de cop per un camí ple de graons (més que un camí fa ben
l'efecte d'una escala).

Anem pujant i passem per les capelles de sant Jacint, sant Jaume i els Dolors, fins
arribar al Santuari de la Mare de Déu de Queralt. Fa un dia fenomenal, assolellat, clar i
amb bona temperatura. Quan Arribem al santuari ja ens hem enfilat 300 m. I ens hem
llevat algunes peces de roba !

Ens fem algunes fotos des del mirador amb unes vistes impressionats de Montserrat,
el massis del Montseny i la Mola i tota la plana de la Catalunya Central. Tot seguit
pugem a la cova de la Troballa per després reprendre el camí que hem deixat. A partir
d'aquest punt 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. A 3⁄4 d’11
parem a esmorzar doncs trobem un indret on ens podem posar a l'ombra !
Després d'esmorzar continuem per la Tartanera i anem pujant fins arribar al punt més
alt a 1421 m. Després comencem el descens cap al Cal Portet, 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 que de ben
segur ve de la Font Calenta i forma un rec ben peculiar.

Continuem pel sender local que ens porta al punt d'inici de la
sortida. Arribem a 2/4 de 3 del migdia i tornem cap al Rosal
on anem a dinar al restaurant Sol i Cel. Un bon menú, ben
servits i tot plegat regat amb unes bones gerres de cervesa
que ens treuen a tots la set !
A la sobretaula decidim que la propera setmana anirem a fer
el camí de Ronda des de Port Bou fins a Llançà.
Anirem en tren i sortirem de l'estació de Granollers amb el
tren de 3/4 de 7 del matí. Cal ser allà 1/4 d'hora abans per
poder treure els bitllets amb tranquil·litat.
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