Serra Pedregosa des del Mirador del Gresolet (Saldes)
28 d’abril 2021

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, Josep Ma Martínez,
Miquel Maymó, Ferran Mur, Josep Roca.
Distància: 14,8km Desnivell:688m+Temps:4,52h Temps en moviment:3,58h Temp:11graus
Cotxes: 130km Jaume Bertran, Josep Ma Martínez, Josep Roca.

Avui ens trobem a les 7h del matí.
Primera sortida després del
confinament comarcal. Anem al
Berguedà, tot i les previsions
meteorològiques.
Sortim direcció C17, a Vic agafem la
C25, la deixem i entrem a l’eix del
Llobregat, passem per Cercs i girem
cap a Saldes, arribem al pàrquing del
Mirador del Gresolet i refugi
d’Estassen (Pedraforca). La nostra
sorpresa és que la pista està tancada
per les esllavissades. Al no poder arribar al Pla de les Bassotes aparquem al mirador del Gresolet i
comencem a caminar per la pista.
Canviem el destí d’avui i anem a la serra Pedregosa, fins a la Coma dels Cortils, acompanyats per
la boira i un cel espectacular. Per la cara nord del Pedraforca encara hi ha algunes congestes de
neu i glaç,. Per la pista que passem els lloc més obacs hi trobem fang i gel. Al creuar-nos amb el
camí que ve de Gósol hi trobem una altre tanca, ja estem a la Roca Roja 2.039m, seguim fins el Pla
de les Bassotes, girem a l’esquerra i caminem un tros més, fins que ens parem a esmorzar molt
amunt. Portem més de dues hores i gairebé 600m de desnivell positiu.
Ens abriguem perquè fa la pluja i la boira la tenim al damunt.
A l’arribar a la serra Pedregosa, just al pas de la Coma dels Cortils

( 2.322m) fem la foto tristament reivindicativa AMNISTIA.
Comença a plovisquejar i decidim tornar enrere, anem baixant, força de pressa. Passem per el pla
de les Bassotes, seguim baixant, i al creuar-nos amb el camí de Gósol passem la tanca i parem per
preparar-nos per la pluja perquè està plovent.
Anem ràpid cap els cotxes, arribem a quarts de tres. Contents per la sortida.
Hem caminat moltes estones per sobre els dos mil, tot un plaer amb aires del Cadí.
Anem a dinar a Cal Rosal, acompanyats per la pluja.
La propera setmana anirem al Puigllançada des dels Alabaus. Sortirem a les 7h del matí de Corró
de Vall.

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/saldes-serra-pedragosa-71687050
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