
 
 

PEDALS DEL PEDRAFORCA 
 

BERGUEDÀ 
7 i 8 de juny 

 

 

   

 

Dies: 7 i 8 de juny de 2014 

Situació: Punt d’inici i final de la travessa a Gòsol. 

Hora i punt de trobada: A les 6:00h al C/ Ernest Lluch (sota la Laia l’Arquera i al costat 
del Tecnocampus) on podrem carregar el remolc i els cotxes, sense molestar gaire. 

Aproximació: Mataró → La Roca del Vallés → AP7 → Sabadell → Terrassa →  Manresa → 
Berga → Gòsol. 

Descripció de la sortida: Recorregut circular de dos dies amb sortida i arribada a 
Gòsol. Els ascensos es fan per pistes forestals, i els descensos, em gran part, per corriols 
de nivell mitjà, practicament ciclables el 100%. Terreny variat de pistes, corriols amb 
presencia de pedra i poc asfalt.   

 

On es dorm: Al Xalet refugi de Port del Compte.  

Preu de mitja pensió amb forfait complert i amb transport d’equipatge: 115 € per 
persona. El preu inclou: 

Forfait: llibre de ruta, mapa de la ruta, track i obsequi. 

Mallot de finisher a l’acabar 

Trasllat de l’equipatge (pes inferior a 8kg) 

Entrada gratuïta al museu de les Trementinaires i al Museu Picasso de Gòsol 

Per als Finishers es regala un Forfait de cap de setmana per l’estació d’esquí nòrdic de 
Tuixén per a l’hivern següent. 

 

Què cal portar: Camelback amb aigua i ganyips per anar picant durant la travessa. 
Esmorzar i dinar per dissabte. I una motxilla que ens portaran a l’alberg amb: mudes de 
recanvi, alguna peça d’abric (ja que el refugi està a 1800m d’alçada) i tot allò que creieu 
que no superi els 8kg de pes. 



**Assegurança: Cal estar en possessió d’una assegurança, bé de la FEEC (C o 
superior), bé de la Federació de ciclisme. Sinó, us podeu fer l’assegurança de cap de 
setmana de la FEEC, a través de la UEC (6.60€) bé contractar la que ofereixen els 
organitzadors de la pedals del Pedraforca: dos dies per 13,18€.  

Trobareu les cobertures a: 

http://www.feec.cat/wp-content/uploads/2012/12/Preus-Llic%C3%A8ncies-i-
Assegurances-Temporals-2014.pdfo 

http://www.pedalsdelpedraforca.com/reserves/ 

 

Reunió informativa: dimecres 4 de juny de 2014 a les 20:30 a local social de la UEC 

Organitza : Marc Floriach  (658906103) – mfurly@yahoo.es 

Inscripcions: 
UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE MATARÓ 
carrer Nou, 29 - 08301 Mataró - 93 796 14 30  
uecmataro@telefonica.net 
 

Mapa i perfil: 

Primer dia - Aprox. 1700m desnivell acumulat 

 

Segon dia - Aprox: 1700m desnivell acumulat 

 

Més informació a: 

 http://www.pedalsdelpedraforca.com/   

  http://www.refugibages.cat/ 


