LA TRESVOLTADA

IMATGE

VOLTA 2

DESCRIPCIÓ
Sortim de Talló i anem direcció vall de l’Ingla. Direcció Cadí!!!

KM
0

Deixem una carretera asfaltada a l'esquerra. Continuem per carretera
asfaltada uns 50m per després girar a l’esquerra.

0,800

Deixem a la dreta la carretera que ens duria a Santa Magdalena. Prenem
doncs la carretera de l’esquerra direcció l’ermita de Sant Cerni.

0,850
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Som a Sant Cerni. Ara tenim per endavant uns 4kms de pista que aniran
la mar de bé per rodar les cames!!! No patiu per l’aigua que en trobarem
ben aviat.

1,300

Sou a la Font del Cavaller! Teniu un punt d’aigua espectacular. Si aixequeu
una mica la vista veureu unes vies d’escalada que són una delícia. Ara la
pista guanyarà una mica d’inclinació fins a la Font de l’Ingla.

4

Aquí podem tornar a omplir l’aigua ja que fins al proper punt d’aigua
resten uns 8 kms.

5,100

Hem de prendre el GR 107 (Camí dels Bons Homes) que s’agafa travessant
un pont de fusta. L’estat és millorable però si no n’estàs massa
convençuda i no dus eines per arreglar-lo...millor passa pel riu que
normalment baixa sec!!!

5,200
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Seguint marques del GR aniràs seguint un corriol que va creuant la pista
que puja al refugi de Cortals de l’Ingla. Quan trobem la pista per primer
cop, h¡girem a la dreta baixant uns quants metres fins trobar un corriol a
mà esquerra. Anem seguint GR fins al refugi de Cortals.

5,600

Estem al refugi on avui inauguren temporada! A partir d’aquí seguirem
camí de Cavalls del Vent, marques taronges fins a Coll de Pendís.

7,250

Al cap d’uns 200 m abandonem la pista que ens duria al Serrat de les
Esposes i girem a la dreta en suau baixada per un bosc d’avets ben
fresquet. Anem alerta ja que haurem de desviar-nos de la pista per enfilar
(marcat amb senyals de cavalls del vent) per un corriol a mà esquerra que
ens pujarà al Coll de Pendís.

7,450

Coll de Pendís. ALERTA!!! Oju peligru!
Hem de deixar les marques de cavalls del vent i girar a l’esquerra (no
pista).
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Ens enfilarem per un prat, ben dret, seguint altre cop marques de GR.
Aquest cop són de GR 150. La consigna és seguir les marques i posar-nos
dins d’un bosc de pins i boixos. El camí passa a planejar fent uns
tubogans de pujadetes i baixadetes.i arribarem al Coll de Moixeró.

Ja som al Coll de Moixeró. Aquí heu de prendre una decisió. Anar cap al 2n
piku del dia i pujar al cim del Moixeró. O bé girar a l’esquerra fins al proper
coll on agafarem la pista que ens durà al Coll de la Trapa.
La pujada al Moixeró és 1 km anar i tornar i les vistes són espectaculars!
Nosaltres seguirem el quilometratge havent fent el piku.

11,400

Un cop retornats al coll de Moixeró, seguim e corriol fins a un altre proper
coll. D’aquest coll, seguim un corriol que amb pocs metres ens baixa a
una pista que seguirem fins a una font.
Aquí podem tornar a carregar d’aigua. L’aigua brolla d’un abeurador de
bestiar. Hi ha dos abeuradors. Assegureu el “tiro” i agafeu-ne del de més a
baix, el de fusta.
Continuem la pista fins al Coll de la Trapa. El camí anirà ja sempre de
baixada fins a Talló! Aprofiteu!!!

13,700

Aquí hem d’anar ALERTA altre cop! Travessem el pas canadenc a la nostra
esquerra.

15,200
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EP! No seguiu la pista ja que hem de girar pel prat de la nostra dreta per
seguir un corriol que ens durà a la pista que va del refugi de Cortals al
refugi del Serrat de les Esposes.

15,250

Sou al camí que ens duria al mirador de cap del Ras.
Nosaltres deixarem la pista i ens posarem per una altre pista que segueix
marques de GR fins a la Gogulera. El camí és molt divertit i ràpid de
baixar. Farem 5 kms de baixada. En el km 4, parem atenció ja que haurem
d’abandonar una pista en un gir a la dreta per enfilar un corriol que ens ve
de cara. Seguiu marques de GR sempre!

16,550

En aquest encreuament de pistes, hem de girar a l’esquerra que ens
porta a la Casa de Coborriu on girarem a la dreta per asfalt que ens durà
a Talló.

21,500

Ja tornem a ser a Talló!
La gent somriu i agafeu forces! La festa continúa!

23,500
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