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Núm. 241
DATA: 13 de febrer del 2022
LLOC: Barret de la Perereda i Balmes
de Tavertet (Osona)
VOCAL: Jaume Serrano
Els cingles de Tavertet es troben plens de balmes,
algunes de molt interessants com la de les Piques,
on diuen que s’hi amagava en Serrallonga, i també
diverses roques de curioses formes.
Durada: 4 hores 30 minuts
Desnivell acumulat: 450 m
Dificultat: Mitjana
Circular: No
L’itinerari transcorre per camins i corriols de muntanya,
en algun tram cal parar atenció.
PROGRAMA:
Sortida a les 8.30 h del carrer Escorial, entre Encarnació i Reig i Bonet
Presentació: 15 minuts abans.

Barret de laPerereda
Jaume Serrano

Anirem per la C-17 direcció Vic fins a l’eix transversal direcció Girona, al cap de poc ens
desviarem cap Roda de Ter, passarem per L’Esquirol d’on surt la carretera que va a Tavertet,
a l’alçada del quilòmetre 9, a mà dreta, hi ha una esplanada per aparcar. Dos o tres cotxes seguiran fins a Tavertet, que és el punt final de l’excursió.
Començarem a caminar a les 10.45 h puntualment. Esmorzar on es vulgui
ITINERARI:
Ctra. de Tavertet km 9 - La Perereda - Barret de la Perereda - Puig d’en Perereda - Balma de
les Piques - Canal de les Balmes - Coll Saplomera - Balmes del Sunyer de Baix - El Sunyer de Dalt
i retorn - La Casanova - Pont medieval del Molí Bernat. Si el camí està en condicions, ens arribarem
al Salt del Molí Bernat i a la Balma de les Corts -Tavertet.
L’arribada a Barcelona està prevista al voltant de les 19.30 h
Us preguem que, si voleu venir, aviseu uns dies abans a en Jaume Serrano. Telèfon 93.219.39.55,
per tal de facilitar una bona organització i que tothom tingui transport.
La següent excursió serà el dia 13 de març del 2022.
NOTA:
En cas de pluja, al punt de trobada hi haurà algú de l’organització per tal de decidir si es fa l’excursió o bé se suspèn,
qui no es presenti es donarà per fet que ha desistit de venir-hi.
No truqueu per telèfon el mateix dia de la sortida per preguntar si es fa.
Es recorda que tots els participants a les excursions del Xino-Xano, vénen sota la seva
responsabilitat.
Cal tenir el carnet de la Federació de Muntanya, o una assegurança que cobreixi
qualsevol accident en la pràctica del muntanyisme.

