
Estada a Tuixent i Pic dels tres Canaletes (intent)  
25 i 26 de maig de 2021 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, Josep 

M. Martínez i Josep Roca (dimarts); Miquel Maymó, Esteve Mogas i Pep 

Pous (dimecres)  

 

Distància: 2,45 km Temps total: 4h 16 min Altura mínima: 1793 m Altura màxima: 2320 m 

Desnivell acumulat: 527 m+ Cotxes: Josep M. Martínez, Josep Roca, Pep Pous  144 Km  

 

Ens trobem el dimarts a les 3 de la tarda a la zona 
esportiva de Corró, i sortim per la C-17 en direcció a 
Vic, agafem la C 62 i la C16 en direcció a Berga, i 
després anem direcció Gósol per la GI 400. Arribem 
a Tuixent, on ens esperen la Isabel i en Francesc. 
Avui farem nit a casa seva. 

Després d’instal·lar-nos, anem a visitar el museu de 
les Trementinaires, aquelles dones que voltaven a 
peu per tota Catalunya per vendre les herbes 
medicinals que havien recol·lectat a la muntanya. 
Realment interessant. Després anem afer un tomb pel poble d’Ossera, on hi ha anat a viure una 
colla de neo-rurals  i d’artistes. 

Fem un bon sopar amb totes les coses que hem portat per compartir, i anem a dormir. 

Dimecres, després d’esmorzar, anem en cotxe fins a 
Josa, on ens trobem amb el Miquel, l’Esteve i el Pep 
Pous. Agafem una pista en força bon estat, i en 4 Km 
arribem al coll de Jovell, on deixem els cotxes. Són 
les 9 del matí, i fa una temperatura força agradable.  

Seguint les pistes del GR-11.1, agafem un camí que 
s’enfila molt dret muntanya amunt en direcció nord. A 
la nostra esquena ens queda el Cadinell i, a la dreta, 
els dos pollegons del Pedraforca no ens deixaran en 
tota l’estona. 

La pujada es fa carregosa i el desnivell és 
notable. Aviat deixem el bosc de pi negre 
clapejat de boix i el camí continua vorejant una 
tartera. Allà lluny veiem els nostres cotxes, 
cada vegada més petits. No ens podem creure 
que un GR sigui tan encrespat, però els senyals 
són ben palesos. 

Arribem a unes roques, i hem de grimpar. 
Portem més de 500 metres de desnivell en un 
recorregut gens fàcil de poc més d’un 
quilòmetre. La part alta de la cinglera sembla a 
prop, però encara falta una bona estona. 



Contemplem davant nostre la Tossa Pelada, el Cadinell, el 
Pedraforca, la Gallina Pelada i la Creu del Ferro. Fa un bon sol 
i la vista és agradable, però els nostres genolls comencen a 
estar tocats. 

Són gairebé les onze, i ens aturem sobre unes roques a 
esmorzar. Hem arribat a 2300 metres. Fem unes quantes fotos 
de record, i parlem de si cal continuar. Decidim plegar veles i 
tornar pel mateix camí per on hem pujat. El Pic de les Tres 
Canaletes haurà de quedar per a una propera ocasió, però ben 
segur que ho 
intentarem per una 
altra banda. 

Ho hem de fer a poc a poc, mirant bé on posem els 
peus. Pel camí ens creuem amb una noia decidida 
caminant muntanya amunt tota sola. Ens diu que és 
guia de muntanya i ens dona una targeta.   

Arribem als cotxes a quarts d’una del migdia. Fem la 
foto de grup reivindicant un cop més l’AMNISTIA PER 
AL EXILIATS I PRESOS POLÍTICS.  
 

Anem a dinar al restaurant El Jardí, de Sant 
Llorenç de Morunys, molt ben atesos. Després, 
fem una visita a l’església romànica i el claustre de 
Sant Llorenç, on hi podem admirar un magnífic 
retaule barroc. 

La propera setmana anirem a Sant Aniol d’Aguja i 
a Talaixà des de Sadernes, que ens va quedar 
pendent. Ens trobarem a dos quarts de set del 
matí a la Zona Esportiva de Corró. 
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