Volta pels cingles de la serra de Queralt
29 de gener 2014
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Miquel
Maymó, Josep Oranias, Ismael Porcar (i la Neret), Julià
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 10’74 Km i amb altures 11’01 Km. Temps 4’50 Desnivells: 571 m.
Acumulat: 840 m. Cotxe: 104 Km. Ismael Porcar i Josep Roca

Ens trobem als Gorcs a les 7 i mantenim l’opció dels
Cingles de Queralt. Sortim puntuals cap a la Garriga on
prenem la C-17. Prenem l’eix tranversal i en sortim per
anar cap a Prats de Lluçanès, passant per Olost. Sortim
a Gironella i la boira ens envaeix. Anem a aparcar a la
urbanització Fumanya de Berga. Observem que estem
per sobre la boira i anirà clarejant a mida que avanci el
dia. Comencem a caminar a les 8’27 h. per un camí
senyalitzat, amb nombrosos graons, i que passa per les
capelles de sant Jacint, sant Jaume i Mare de Déu dels
Dolors. Arribem al Santuari de Mare de Déu de Queralt i
el calabruix, caigut
la nit anterior, ha
emblanquinat alguns trams. Visitem el santuari i
després en Pep
Comas,
Josep
Oranias i Josep
Roca van directes
al
mirador
de
Garreta, on ens
retrobem tota la
colla després de

pujar a la cova de la Troballa. 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 per seguir els
cingles de Queralt. El camí puja amb diverses zigazagues. Passa per diversos trams emblanquinats i ens
obliga a prendre precaucions. A les 10’34 parem a
esmorzar a 1378 m una mica arrecerats a sota del
singular mirador del Cap de la Tartanera.
Paulatinament la boira desapareix de sota nostre i farà
un dia esplèndid. Continuem pujant per diversos cims
amb el terra enfarinat. Pugem fins a 1421 m. Després
comencem el descens cap a Cal Portet. Trenquem
una mica abans i seguim per un ample camí. El
deixem per prendre -en un revolt tancat- un sender
local. Una mica abans de la Font Calenta ens
esperem en un encreuament per agrupar-nos. Un
parell dels nostres ens truquen que han arribat a la
carretera i que no els esperem. La resta en un descuit
deixem el canal i seguim el camí fins la carretera. Al
cap d’una estona d’avançar per l’asfalt recuperem el
camí del sender local que ens porta al punt d’inici. Els
altres companys també recuperen el sender i venen
darrera nostre. Arribem a les 13’18 i després de
reunir-nos tots anem a dinar al restaurant Sol i Cel de
Cal Rosal. A la sobretaula decidim que la propera
anirem a Montserrat. Sortirem del Ramassar a les 7
del matí.
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