
Ascensió al Pedraforca 2.506 m. (Berguedà) 
 
Data: dissabte 20 d'abril de 2013 
 
Participants (10): Maria Alías, Josep Marcel Anguera, Lluís Díaz, Toni Coll, Pili 
Fargas, Encarna Hidalgo, Pili Inostroza, Joan Marquès, Pablo Marquès, Joan 
Sentís. 
 
Hores totals: 10,45  Km: 7,14 Desnivell: 1.150 m. 
 
Fem l'aproximació de matinada, sortint a les 5 de Tarragona i Reus i poc abans 
de les 8 del matí ja som al mirador de Gresolet, damunt del poble de Saldes i al 
peu de l'emblemàtic Pedraforca. La temperatura és de 2ºC. Una vegada 
equipats, iniciem l'ascensió passant primer pel refugi Lluís Estasen, on prenem 
la ruta, avui marcada com a PR, que flanqueja per sota la cara nord i després 
s'eleva fins la balma de les Orenetes, on fem la primera aturada per reposar 
forces. Fa un dia esplèndid de cel clar sense núvols i un sol radiant. 
 

  
 
Caramells de glaç que pengen del sostre de la balma ens fan prendre 
precaucions. El terra està glaçat en alguns punts. La neu ens acompanya en el 
tram de bosc que puja ràpidament fins el coll Verdet. Aquí veiem que el mantell 
de neu es fa extens i cal treure grampons i piolet i les cordes també per si un 
cas. 
 
No és la primera vegada que fem aquest recorregut i la coneguda canal del 
Verdet es troba en bones condicions, amb neu dura que permet la fixació sòlida 
del grampons. El gel sovinteja en el racons obacs de la part alta i obliga a 
extremar les precaucions. Ataquem la canal per grups, assegurant amb la 
corda alguns, altres en solitari segons el nivell de confiança de cadascú. Ens 
passem una bona estona gaudint d'un recorregut alpí sever que sempre deixa 
bon gust de boca. 
 

  



 
Una vegada dalt, la vista s'eixampla sobre Gósol i la vall. Ens traiem els ferros i 
continuem per fer els tres sifons que falten pel cim, una feina feixuga que ens 
obliga a perdre i recuperar alçada per un terreny mixt de grimpada fàcil per roca 
i neu. 
 
Són les 4 de la tarda tocades quan tots arribem al cim del Pollegó Superior, a 
2.506 metres. L'horitzó és magnífic, amb les serres de Cadí i Moixeró al davant, 
el Puigmal més lluny, i les serres d'Ensija i el Verd a l'altre cantó. Ens aturem i 
fem un mos aprofitant el sol radiant i el poc vent que hi bufa.  
 

  
 
Calor no en fa, però, així que una vegada fetes les fotos de record iniciem la 
baixada per l'Enforcadura, on apareix la neu de nou, que ens acompanya la 
meitat de la baixada. Després serà l'interminable tartera la que ens portarà al 
sender que flanqueja la cara est del massís per arribar de nou al refugi. 
 
Fem una breu aturada per prendre alguna cosa calenta i baixem als cotxes per 
tornar a casa satisfets d'un altre dia feliç d'alta muntanya. 
 

   


