
NOVEMBRE 2021 

Dia 14: 2n sector de "Castellar 360o", 
organitzada per en Jaume Torrens.  Sortida: 8:30 de la plaça del Forjador, parada 
BUS a Sant Llorenç.  Trajecte: Les Arenes, Roques d'Aguilar, can Cadafalc, Puig de 
la Creu i Centre.  12,3 km i 488 m desnivell positiu. Arribada prevista: 13:30 h. 
Tota la informació al Butlletí 619, juliol-agost, pàg.11 

 

Dia 21:   ÚLTIMA TRAVESSA PEL RIPOLLÈS  amb DINAR 

En autocar i amb dinar final de comiat.  Ruta: Sant Jaume de Frontanyà, Cim de 
Tubau i càmping Pirinenc. Guies: Vicenç Portell i Josep Ml. 

El Pedró de Tubau i vistes al Pedraforca       Vistes des de l'Estimbador de Tubau 

DADES TÈCNIQUES:  14 km, 450 m+ i 750 m- acumulats i unes 5 h amb parades. 

RUTA : Sortida del Coll de la Batallola (1197m) per pista fins La Creu del Soler 
(collet, 1312m), i cap al cim, amb arribada al cim del Pedró de Tubau (1543m). 
Davallada fins el coll de Faig General (camí ramader, 1327m), ermita de Sant 
Marc d'Estiula (1377m), davallada a Sant Quintí de Puigrodon (1093m), i per Mas 
Cogols (960m), carenes i a 831m tram de pista encimentat Torrent de la Cabana, 
Camí Ral a Campdevànol i Càmping Pirinenc (765m) on dinarem al restaurant, o 
al parc del riu Merdàs, a sota, al peu del Camí Ral, si algú ho prefereix. 

Transport en autocar: Reserveu plaça i també pel dinar, el més aviat 
possible per reservar el restaurant.  Adreceu-vos a la secretaria del Centre.  
SORTIDA : 7:00 del matí de la piscina, plaça del mercat i pas per Sabadell 7:20. 

DINAR: (Provat). Menú tancat de diumenge per a grups, 25 €, amb possibilitat 
de triar entre 3 amanides, 3 segons, 2 postres, vi, pa i aigua, i cafè  (NO cerveses 
ni refrescos, ni licors, que seran a títol individual) Envio MENÚ per WhatsApp. 


