SECCIÓ EXCURSIONISME I SENDERISME

De Borredà a la Salga Aguda (1173 m), tornant a
Borredà
Fitxa tècnica de l’activitat
Responsable Alfred Aguirre
tf.699429091
Data Diumenge 30
setembre 2018
Lloc Pl. Santa
Magdalena
(Ajuntament)
Transport Autocar
Hora sortida 7 h
Sortida llarga

Sortida
curta

Preus
Membres CEE
i UEC

14 €

No membres

17€

Menors de 10

10€

Cal llicència federativa
modalitat A.
Cost per un dia: 4,5 €
MOLT IMPORTANT :Reserva de
plaça fins dimecres abans de
l’excursió

No hi ha
15,48 Km
5,5-6,5
hores
889m
889m
Cartografia
Recorregut llarg: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/borreda-salga-aguda-borreda-7040847
Aquesta excursió correspon al itinerari nº26 del llibre "L'Alt Berguedà en 27 itineraris" de Xavier
Losantos, Pere Robert i Raimon Rovira.
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Informació de la sortida
Bonica excursió que iniciem al també bonic poble de Borredà i que ens portarà a conèixer la Serra de Picancel tot
coronant el seu cim més alt i emblemàtic, la Salga Aguda. Aquesta serralada és ben coneguda per la semblança que
té amb Montserrat. No mostra cap dificultat considerable tret d'alguna pujadota força dreta on, en algun punt,
haurem de posar alguna mà.
L’excursió en sí, surt de Borredà, resseguint un trosset de GR 241 direcció la Quart, en poc el deixem per anar, pujant
per camins i conreus suaus, envoltats de boscos, fins a Salga. Passarem per algunes fonts, que a l´estiu acostumen a
estar seques .
Un cop a Salga començarem a crestejar fins al Serrat del Teixons i, d’aquí, a Salga Aguda. És un cim que, com ho diu
el seu nom, és una aguda amb poc espai; suficient per que hi hagi un bon grup de gent al cim de manera còmode,
però sempre i quan vigilem de no badar, ja que tenim petites parets per totes bandes (perquè us feu una idea , en
certa manera recorda una mica al cim del Montcau).
A l’hora de preparar-la no vàrem trobar cap punt difícil, però si vam detectar que persones amb vertigen potser ho
podrien patir una mica degut a que la cresta, sense ser gaire aèria, té algun punt que obliga a fer grimpadeta (sempre
envoltats per vistes espectaculars de les valls que l’envolten). Aquest darrer es el tram més difícil, però sense dubte
el més bonic i espectacular de l’excursió.
Des del cim baixarem direcció Nord, cap al Pont del Climent, passant pel Portell de l‘Ovellar. Des de el Pont ens
quedaran uns 5 Km fins a Borredà; pujant per un camí que ressegueix el riu que i anant a buscar un tros del Gr-241.
Trigarem una hora més en arribar al poble.
Si en el Pont del Climent ens adonéssim, que fem tard, sempre podríem acabar l’excursió a Vilada, que estaria a poc
més d’un Km.

Material i recomanacions
Bon calçat, cantimplora ( passarem per alguna font però no podem garantir que hagi aigua), crema solar, gorra, roba
de tardor, bastons plegables , menjar per el migdia.
A la plana web teniu document on us amplia el tema de material...
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