Pu
uig Co
ornad or - Erm
mita de
e Santa
a
Ma
argarid a de V inyoles
s des d
de Alpe
ens
7 d e desemb
bre de 20
016
Inte
egrants: JJosep Marria Martíne
ez, Miquel Maymó, Manel Molina,
Jos
sep Orania
as, Ismael Porcar i la
a Neret, J ulià Pratgiinestós, Jo
osep
Roc
ca i Josep Rodri.
Disttància projjectada: 14’8km am b altures: 15’1 Km. Desnivellss: 402 m.
Acumulat: 535
5m Temps
s: 5’16h
Cotxe: 85 km. Manel Mollina i Ismae
el Porcar

Avui tenim un convidat i po
ossible Gine
ester , Jose
ep Maria Ma
artínez, fem
m les presen
ntacions i so
ortim
cap a la C 17, fins Sant Quirze
Q
de B
Besora que
e girem a l’’esquerra ccap Alpens.. Quan arribem
aparq
quem a l’en
ntrada del poble
p
i ens p
preparem, són
s les 8,20
0 hores del matí, fa fresqueta este
em a
2 gra
aus, altitud 870m.
8
El dia es presen
nta esplènd
did i la sortid
da promet.
Com
mencem a ca
aminar cap a la plaça d
del poble fin
ns trobar un
nes marquees del GR-1 a la façana
a de
l’Ajun
ntament, anem
a
pels
s carrers tot
segu
uint les marques,
m
travessem la
carre
etera i iniciiem una pujada per un
carre
er de cim
ment, fins que trobe
em
l’orattori de San
nt Antoni, passem per la
casa
a Torrats i tot seguit trobem la
impre
essionant Roca
R
de Pe
ena, que e
ens
sorprrèn que esttigui aguanttant l’equilib
bri.
Deixe
em a la
a dreta la font de
Mata
amosses, i les insta
al·lacions de
captu
ura d’aigua
a del poble
e. Agafem un
corrio
ol que surrt a l’esqu
uerra semp
pre
segu
uint les Marrques del GR-1
G
puja fo
ort,
amb algun solc fet per l’aig
gua, bifurcacció
i cam
mí de Can Puig-empí,
P
seguim
s
finss el
coll Tallat, estem a 1.1
139m altitu
ud;
impo
ortant creuament de ca
amins.
Tenim
m l’ermita al
a davant, però
p
nosaltrres
girem
m a l’esquerra per anar a fer el ciim,
és m
molt dret i rellisca.
Fem cim a le
es 9,45 ho
ores, 1.229
9m
d’altitud. Bones vistes cap el sud i cap
pa
llevant, no es veu
v
el Pirineu ja que e
els
arbre
es ens ho ta
apen.
Fem foto de grrup i iniciem
m la baixad
da,
amb precaució, per no cau
ure, ja que és
fàcil relliscar.
A l’a
arribar al co
oll Tallat se
eguim de n ou
les m
marques del GR-1, per
p pista fiins

entrem al corriol
c
per baixa
b
un tro
os més, pa
assem
un pas amb pedres
s grans i arribem al coll
egat. Seguim les marrques, i pug
gem tot dre
et fins
mita de San
nta Margariita de Vinyyoles. Parrem a
orzar, fa un solet esplè
èndid.
em 6km, 2,25hores de
d camí i e
estem a 1.2
206m
ud. Una diad
da fantàstica per fer mu
untanya.
renem el camí
c
cap el Collet de la Baga i Sant
a cap a la
í de Vinyo
oles. El GR
R-1 s’encara
a part
ga, molt hum
mida i freda.
em cap a Sant Martíí, per arriba
ar a la cas
sa de
me rural la Portavella,, casa moltt gran amb torre
icada, parle
em amb dos germans que ens indican
unt on tenim
m que deix
xar el GR-1
1. Ara este
em en
pista ample
e, girem a la dreta i anem cap a un
de Sant Martí a
í més estre
et. Deixem l’església d
uerra i seguim la pista
a una bona estona, pa
assem
coll Mercad
dal i ens torrnem a trob
bar als gerrmans
a Portavella, xerrem i ens
e confirme
en que anem bé,
op hem superat l’alça
ada de l’erm
mita, trenqu
uem a
uerra per una
u
pista estreta
e
que baixa a la casa
u de l’Olla, dues cases que s’inte
enten recup
perar.
as per les cases
c
ens trrobem amb uns gossos que
tenen aco
ovardits, su
urt un noi ens salud
dem i
uim avall pe
el torrent qu
ue el creuem
m dues veg
gades
sat les cases.
m direcció esquerra, cap
c
a pone
ent, per un camí
es converte
le poc transsitat i deixatt. El camí e
eix en
orriol que és molt fàcil perdre s’hi . Anem a so
ortir a
masia, ca l’Anfruns, aquí
a
hi ha uns gossos
s que
por. Passem prop de
e la masia , anem per una
a ample, passsem pel collet
c
de Co
omadil, la fo
ont de
almerola, pe
er anar a so
ortir a la ca
arretera del collet
atallola, 800 metres i ja som Alpe
ens, anem directes
d
a l’aparcamennt dels cotxe
es.
m caminat 5,15 hores, 14,8 km i en
ns ha fet un dia esplèn
ndid.
dim anar a dinar a Ca
a l’Arumí a Santa Euge
enia de Berrga. A les ppostres brin
ndem amb cava
c
’aniversari de
d l’Isma.
La prop
pera setm
mana
anirem al Santuari de
y i al cim del
Montgrony
Pla de Pujjals.
Sortirem a les 7 de
Llerona.
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M
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