VOLTA A CAMPALANS

Fitxa tècnica
Punt de sortida i arribada:
Càmping Campalans.
Distància total: 4 Km
Temps aproximat: 1 h 15 min
Dificultat tècnica: Molt fàcil
Senyalització: Tram sense
marcatge (fàcil de seguir), i
Xarxa de Camins (franja
groga).
Opció de sortir de Borredà:
Afegir 3 Km també planers.

Croquis orientatiu, recomanable portar un mapa topogràfic de la zona: Mapa Alpina Serra del Catllaràs / Picancel
1:25000 o bé Mapa topogràfic de Catalunya 1:25000 - Full 5. Berga. ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).

Aquesta excursió ens proposa un agradable passeig
planer, tot resseguint dos cursos d’aigua: el Rec de
Casadesús i el Rec de les nou Fonts que junts acaben
confluint a la Riera de Campalans.
Majoritàriament passarem per bosc de pi i roure, comú
en aquesta zona, però també tindrem l’oportunitat de gaudir
d’una petita zona on impera el faig i els seus canvis
estacionals.
La tornada ens farà creuar la riera varis cops, podent
gaudir del curs d’aigua i els seus petits meandres, que en
algun cas deixen al descobert una bona paret de pissarra.
També varis gorgs, que a l’estiu ens permetran acompanyar
l’excursió amb una remullada final.
Si fem l’excursió després de les pluges haurem de jugar
amb les nostres habilitats d’equilibri, per no acabar amb els
peus a l’aigua.
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Senyalització a seguir:

Punt
Km
0

Lloc de pas
Sortida: Càmping de Campalans

Sense marcatge

Temps
acumulat
0

0.8

Rec de Casadejús

15 min

1.9

Rec de les Nou Fonts.

35 min

Prenem corriol de la Xarxa de Camins (marques
franja groga)

36 min

2.1

Bosc de faig

40 min

2.7

Gorg del Roure

50 min

2.9

Gorg de Canet

55 min

Gorg del Tell

57 min

2

3

Xarxa de camins (franja groga)

3.2

Font del Sofre i del Ferro

3.4

Molí de Campalans

1 h 5 min

3.8

Càmping de Campalans

1 h 15 min

1h

Es recomana, principalment quan la
riera baixa plena, portar calçat
impermeable. Sobretot en l’últim tram
l’anirem creuant contínuament i algunes de
les pedres que ens faran de passera
poden estar cobertes d’aigua.
Els temps són aproximats, comptant un
ritme no molt ràpid, d’excursió en grup.
Hem de tenir en compte que és una ruta
on és fàcil entretenir-se a la zona d’aigua.

