
L’avenc de Tavertet des de la Riba 
18 d’octubre de 2017 
 

Integrants: Josep Carbonell, Josep Martínez, Miquel Maymó, 
Manel Molina, Josep Pous, Josep Roca i Josep Rodri.  

 
Distància: Projectada 16km amb altures: 16,3km.                           Temps: 5,35h 
Desnivell: 798m+                                 Cotxe: 70 km. Josep Carbonell i Manel Molina  
 

Ens trobem a les 7 del matí a Llerona, agafem la C17 cap a Folgueroles i Vilanova de 
Sau, passem per damunt l’embassament i prop de l’hotel de la Riba, seguim cap a 
l’esquerra fins trobar un rètol indicador amb les senyals del GR on hi aparquem.  
Ens preparem i comencem a caminar a tres quarts de nou, som a 484 m d’alçada i 
està molt ennuvolat, amenaça pluja. El pantà de Sau està molt baix, el campanar de 
Pugem per la Canal del Castell. La pujada és molt forta i en arribar a dalt de la 
cinglera anem cap al Castell i ens apropem al mirador. Fem unes fotos i gaudim de les 
vistes, després seguim cap a Tavertet, passem per davant l’església de sant Cristòfol, 
a la plaça ens hi quedem a esmorzar. 
Tot i els núvols decidim seguir cap a l’Avenc, passem prop de Can Gironella, per la 
pista cimentada, i pel coll de Collsavenc, per la font de l’Abeurador i arribem al nucli 
de benestar rural anomenat L’Avenc ens trobem a 1.095m d’alçada. A la visita ens 



ensenyen les instal·lacions. 
Decidim tornar cap els cotxes, el cel 
segueix amenaçant pluja, són més de les 
dotze. Desfem el camí de pujada fins a 
Tavertet i al sortir del poble a l’alçada del 
Morro Blanc baixem a l’esquerra pel GR 
diferent de la pujada. 
És molt bonic i espectacular, passem pel 
Coll de la Malla, a prop de Guilloteres, 
seguim baixant fins trobar el corriol de 
pujada del matí. Arribem als cotxes a les 
dues i deu minuts. Hem fet 16km, una 
bona matinal. 
Decidim anar a dinar a ca l’Arumí de Santa 
Eugènia de Berga. 
La propera setmana anirem al Puigsacalm 
des de Ciuret o Pla Traver. Sortirem a les 
7h del matí de Llerona. 
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