
LA TRESVOLTADA VOLTA 2

IMATGE DESCRIPCIÓ KM

Sortim de Talló i anem direcció a Pi. 0

Arribats en aquest punt, girem cap a l’esquerra per un camí asfaltat que
aviat passarà a ser de terra. Una suau baixada i una posterior pujada ens
durà fins a Pi.

0,400

Encreuament de pistes. Prenem la pista cap a la dreta que ens fa arribar a
Pi en poc més de 100 metres.

2
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Creuem un petit pont i girem, dins el poble, cap a l’esquerra. Alerta que
som dins d’un poble i estem anant per una carretera. Són 100 metres però
anem alerta..

2,250

Arribats  a  aquest  punt,  girem  a  l’esquerra  on creuem  un  petit  pont  i
enfilem amunt per un corriol que surt al costat d’una casa. Hi ha un cartell
indicador.

2,500

Som a Nèfol. Si volem comprar pomes ecològiques…millor un altre dia!!!
Jajajaja No us convé anar carregats!
Pugem les escales.

3,500

Arribem a l’entrada d’un prat que haurem de deixar a la nostra esquerra
fins que entrem al bosc.

3,800

El camí segueix un corriol fins que de cop fa un gir a l’esquerra i  aquí
comença la famosa Vertical de Pi fins arribar dalt de la muntanya de Pi.
L’últim tram està equipat amb una corda.

5,100

Ara podeu admirar les vistes de la Vall de Pi, el poble de Bellver i el Cadí.
Suaument arribem fins a un collet  on prendrem una pista  a  la  nostra
dreta.

5,500

Som al  coll  Jovell.  Anem alerta a agafar un corriol  que surt a la nostra
dreta.

6,200

Arribats a un coll, el travessem amb diagonal cap a la dreta. El corriol és
ben bonic i es deixa fer la mar de bé fins a desembocar a la pista de la vall
de Pi.

7

Arribem a la pista de la vall  de Pi  que puja cap a l’àrea del  pradell  Pi.
L’hem de seguir amunt durant 800 m.

9

Som a l’àrea recreativa del Pradell de Pi.  Alerta que ara hem de seguir
fites per un prat a la nostra esquerra. El camí ,ara tot seguint fites, ens

9,800
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puja fins al prat Sobirà.

Som al Prat Subirà. Podeu, si teniu sort i feu silenci, veure isards!
Ara aquí heu de perdre alçada procurant anar sempre per la dreta del
prat fins que trobareu un abeurador de vaques.
Sou al punt més alt de la volta.

11,500

Heu arribat al prat Rodó. Deixant la bassa a la vostra esquerra trobareu
una pista que haureu de seguir tot perdent alçada ràpidament.

13,300

Abandoneu la pista per un corriol que trobareu a la vostra esquerra. 14,800

Ara el  camí es  posa dins  el  bosc i  baixa 450 m fins a  un gir  tancat a
l’esquerra que seguirem per arribar a l’Artic.

15,200

Som a l’Artic. Passada la barrera, girem a la dreta i baixem pel camí dels
Boixos fins a Santa Magdalena.

15,800

Som a Santa Magdalena. 18,600

Baixem per la carretera fins un corriol que surt a la nostra esquerra. 20,150

Arribem a una pista que la seguim direcció a la granja on es converteix en
un corriol.

20,500

Girem a la dreta per una pista fins a Talló 20,900

Ja hem completat la 2a volta.  A descansar una mica i  ja només us en
queda una!!!

21,300


