
Pedraforca des de Gósol 
27 de juny 2018-06-27 

 

Integrants: Jaume Bertran, Carme Guri, Julià Llobet, Toni Manuel, 
Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael Porcar, Josep Pous, Julià 

Pratginestós i Josep Roca,  
Distància :9,83km, Desnivell : 1.165m+ Temps : 6,40h Temps en moviment:  
3,56h Temp : 15 graus Cotxes: 130,5 km Manel Molina, Josep Roca.  
 
Ens trobem a les 6h del matí a Llerona, salutacions a la Carme. Sortim dirección 
cap a la C17, C25, Berga i de dret a Gósol, aparquem a l’entrar al poble . Ens 

preparem per 
começar a caminar 
són les 8,15h del 
matí, hi ha 15 graus i 
el cel radiant. 
Estem a 1426m 
tenim molt desnivell 
a guanyar amb pocs 
km. Agafem un 
corriol pel mig del 
bosc i seguim les 

marques grogues i blanques que no deixarem amb tota la sortida. Les dues 
primeres hores, ja hem guanyat cinc cents metres anem molt bé. Parem a esmorzar 
a tres quarts d’onze, estem a 2.200m d’alçada. Portem dues tarteres importants i 
queda una última. Després d’esmorzar guanyem dos cents metres, arribem a 
l’Enforcadura. Objectiu del dia. Són dos quarts de dotze, estem molt contents i 
cansats. Hem fet 950m de desnivell amb  quatre hores.  Ens engresquem i pugem 
al Pollegò Superior de 2.506,4m, tot fen una grimpada total. En Pratginestós i en 
Roca es queden a l’Enforcadura per vigilar les motxilles i els pals.  

 
Iniciem el descens vigilant no relliscar perquè la tartera està molt complicada. Estem 
gaudint molt i estem baixant lleugers. Fem un reagrupament a l’acabar les tarteres i 
entrar al bosc, el camí està millor. 
La baixada es fa molt llarga pel desnivell, no pels km. A l’arribar als cotxes ens 
refresquem a la font d’entrada a Gósol. Ja són les tres i fa molta calor. 



 
Realment una sortida molt tècnica i molt agraïda. É una muntanya  mítica per els 
Catalans. 
Decidim anar a dinar al restaurant Sol i Cel de Cal 
Rosal. 
La propera setmana anirem a Bastiments des de 
Vallter. Sortirem a les 6h matí de Llerona .   
 
Text i Fotografias : Miquel Maymó             


