Tavertet

Sortint des de La Riba

5 Octubre 2022

Assistents :

Jaume Bertran, Josep Carbonell, Josep Comas, Joan Corbera, Mercè
Font, Esteve Mogas, Josep Pous, Ismael Porcar, Josep Rodri , Josep Roca, Mercè Serra
Distàncies : : 8,80 km
Temps total : 5 h , 8m
Desnivells : Acumulat 421 m
Cotxes : J. Bertran, J. Carbonell, J. Pous, 70 km

Desprès de la llarga i feixuga sortida del Carlit, aquesta
setmana en farem una de mès fàcil, pujarem a Tavertet des
de la Riba
Ens trobem a las 7 a l’àrea esportiva de Corro de Vall.
Sortim a buscar la C-17 fins a Tona, on prenem un cafè per
continuar cap l’eix transversal direcció Girona , sortim per
la sortida de Folgueroles i per la N-141d, cap a la presa de
Sau, recorregut apte per gent propensa al mareig, una
corba toca l’altre, com una corda dins d’un sac, travessem
la presa i passat l’hotel de la Riba deixem els cotxes a un
petit aparcament.
Al passar per sobre la presa veiem l’embassament pràcticament vuit, es trist veure aquest forat tan gran sense
aigua.
A tres quarts de nou comencem a caminar per la pista que hi ha al
costat mateix d’on em deixat els cotxes . Ens trobem a 479m d’alçada i
fa un temps esplèndid per caminar.
Caminem per una pista de terra força ampla, que permet fer petits
grups, a las 8,00 arribem a una cruïlla, ens decantem cap a l’esquerra
per pujar per la Canal del Castell.
S’acaba la pista i la pujada cada vegada més costeruda, el grup es va
allargant pujant a diferents ritmes, fins la part final que amb zigazagues, es guanya
el fort desnivell ,
encara podem veure les restes de la furgoneta Citroen 2 CV ,
que es va estavellar fa temps.
Poc desprès de les deu arribem tots al Pla del Castell, a
795m, ens agrupem i fem un petit descans.
Ens dividim en dos grups, uns cap el mirador del castell i
l’altre cap a Tavertet pel camí que travessa tot el Pla del
Castell. Ja a Tavertet i q
Quant son les onze esmorzem , en els bancs que hi ha al
Passeig del Cingle.
En acabar fem la foto de grup i anem fins la plaça de l’església de Sant
Cristòfol i pel carrer de Baix tornem a la sortida del poble, per anar a
buscar el camí de baixada Camí de Sau.
Observem que a Tavertet està gairebé tot tancat i sense moviment.
Suposem que els caps de setmana és diferent.
La baixada la fem seguint el GR-2 que en aquest tram comparteix
recorregut amb el camí de Sau .És una baixada bastant forta i hem
d’anar amb cura de no caure.
A dos quarts de dotze arribem a la cruïlla del camí que baixa per la
Canal del Castell, continuem per tornar als cotxes i arribem allà a tres
quarts de dues.

De tornada , ja en els cotxes, fem una parada per fer unes fotos de l’embassament en l’actualitat.

Avui anirem a dinar a Seva , al restaurant can Rafael, ja conegut d’altres vegades.
En arribar tenim una taula rodona on hi cabem tots plegats.
Som ben atesos, com altres vegades . Cal destacar les postres ”d’escuma de crema catalana” que són molt bo

Propera sortida a les 7,00 zona esportiva de Corró de Vall,per anar a Puigsacalm des del Coll de Bracons
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