Torre
ent de
e la Ma
asica
des de Vallfog ona de Ripollès

21 de ju
uny de 2017

Integrantts: Josep C
Carbonell, Joan Corb
bera, Joseep M. Farnés, Josep M.
Martínez, Miquel M aymó, Manel Molina
a, Ismael P
Porcar (i la
a Neret), Pep
P
Pous, Julià Pratgine
estós, Jose
ep Roca i Josep Rodrri
Distànc
cia projecttada: 8,30k
km amb a
altures: 8,3
372km De
esnivells: 280m Acu
umulat: 347m
Temps:: 3,58h
Cotxe: to
otal 97km Josep Carbo
onell, Maneel Molinai i Is
smael Porcar
Sortim a les 7 des de Llerrona i marrxem
directess per la C-17 cap a Ripoll. En
desviem
m per anar al Túnel de
d Sant Qu
uirze
de Besora per prendre cafè
è i concreta
ar el
dinar. C
m la
Continuem fins
f
a Ripolll on prenem
carreterra que va a Olot. A Vallfogona
a de
Ripollèss demanem
m informa
ació. Amb els
cotxes ens arribe
em fins a la Tosca del
Pinetar on aparquem. Arrenq
quem a less 9h.
tocadess per una piista que segueix paral ·lela
al torren
nt. Avancem
m per la ob
baga de la vall
de Vallfogona i notem
n
que ahir va plo
oure
molt. L
Les senyalss blaves i el rètol ens
marque
en el corrriol a se
eguir. Tro bem
ana,
indicacions de l’erra de batre
e d’en Paixa
que de
eixem. Enss apropar-nos al torrrent
observe
em diversoss salts d’aig
gua. Travesssem un po
ont que deixa a l’esquuerra la balma del Boe
er i
seguim cap el Gorg
g de Baix i a continuacció el Gorg de Dalt. De
esprés seguuim un corriol que avan
nça
pel costtat dret del Rec de la Font
F
del Bis be, que porrta poca aig
gua. A l’alturra del Forn de calç de la

Llastano
osa
ens
e hi arribem
i aprofitem per
a
esmorzar
e
2/4
2 d’11h. En
el
reprendre
r
camí
c
retornem
al
a Gorg de
i
Dalt
D
el
continuem
c
torrent finss a
un
u salt d’aig
gua
on
o ens fem
m la
fo
otografia de
grup.
g
Iniciem
el
e
reto
orn
trravessant una
u
i
ta
anca
per
marxem
m
una
u
pista que
q
ens
e
condu
ueix
a la ma
asia
Llastano
osa
que
q
uns rèttols
e
ens prohibe
eixen el pa
as. Observeem uns dis
scos de co
olor
vvermell i una
u
fletxa que
q
ens asssenyala el
e camí cap
p a
V
Vallfogona. El seguim
m i en arribaar a l’altura
a de la Tossca
sseguim el corriol
c
que ens hi porrta. Trobem
m el forn de
e la
T
Teuleria de
el Pinetar i a continuacció en arribe
em a la Tossca
d
del Pinetarr, travessem la covaa dels Enc
cantats i ens
e
a
arribem a l’aparcame
ent a la unna del migd
dia. Pel ca
amí
ttrobem diversos rètols expliccatius amb informa
ació
a
acompanya
ada amb diiverses lleggendes. Alg
guns aprofiten
e
els regalims de la fon
nt per refreescar-se. Am
mb els cotxxes
rretornem a Vallfogona. Marxem
m cap a Sa
ant Quirze de
B
Besora i en
ns diluvia am
mb pedra i tot. Arribem
m al restaurrant
e
el Túnel on fem corred
disses per eentrar-hi. En
ns atenen molt
m
b
bé i a les postres
p
decidim que la propera se
etmana anirrem
a
al Carlit. So
ortirem a les
s 6 de Lleroona.
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an Corbera

