Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV
Nom de l’excursió:
Riera de les Gorgues
Indret: Sant Martí de Sescorts

Data: 13 de novembre de 2022

Temps aproximació amb cotxe:

Vilassar fins punt de sortida (costat fàbrica) 1:15 hores

DIFICULTAT
El grau de dificultat s’indica
d’acord amb la taula que hi
ha al final de la fitxa

Severitat del terreny: 1
Dificultat desplaçament: 3

Desnivell de pujada: 700 mts
Desnivell acumulat: ----

Temps de marxa: (amb parades)
Aprox. 6 hores

Dificultat d’orientació: 2
Esforç necessari: 3
Desnivell de baixada: 700 mts.
Distància: 12 Km

Tipus de recorregut (circular): Circular. Inici i final a Sant Martí de Sescorts
Responsable i telèfon de contacte: Xavier Roquet (629372477)
Nº màxim d’assistents: 20
Nombre real d’assitents:
Hora de sortida: Diumenge dia 13 a les 7:30
Lloc de sortida: aparcament La Quintana
Data màxima d’inscripció: 6 de Març
Descripció ruta i altres informacions d’interès:
Encantadora ruta circular per un indret amb gran atractiu i no gaire conegut, la Riera de les Gorgues, la mateixa
que li dóna aigua al Salt de la Foradada de Cantonigròs, una mica més amunt.
Trajecte fins punt de sortida:
C-17 Barcelona-Vic, passat Vic tirem per la C-25 (Eix Transversal) direcció Girona i agafem la sortida Roda de
Ter, seguim carretera C-153/C-756, passem el poble i cap al km 11, passat Les Masies de Roda veurem un
escorxador, girem a la dreta i a la part del darrera veuràs un espai per aparcar.
El recorregut transcorre pel tram final de la riera, des de la desembocadura en el Pantà de Sau, fins a tocar la
població de l'Esquirol (Santa Maria de Corcó fins a 2014).
Iniciarem la caminada visitant el salt del Cabrit, seguirem amunt i veurem el salt d’en Cardona, continuarem fins
al Salt de la Barra de Ferro. En algun tram es possible que ens haguem de descalçar per creuar el riu.
Continuarem fins que arribar al Pont del Molí de la Bertrana i molt a prop d'aquest, al Salt i Molí de l'Eixerit,
envoltats d'un entorn preciós. Creuarem la riera per un pas de pedres, iniciant aquí el camí de retorn per la part

oposada de la riera que hem recorregut.
En poca estona arribarem a Sant Bartomeu Sesgorgues, un bonic i tranquil lloc per a fer una pausa en el camí.
Un recorregut tranquil i poc transitat per un paratge natural de gran bellesa, amb salts d'aigua i gorgs plens
d'encant i amb vistes al Pantà de Sau
Dades per al pressupost:
Quilometratge: 160km
Menjar:
S'ha de portar l’esmorzar i el dinar

Track:
El podeu agafar d’aquí:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-circular-per-la-riera-de-les-gorgues-i-sant-bartomeu-sesgorguesde-sant-marti-sescorts-a-lesqu-24465764

Mapa: El mapa adjunt només és una imatge de la zona per on anirem. La ruta que hi ha marcada bàsicament
correspon al que farem el diumenge.

Equipament i material imprescindible
Organització
Individual
Emisores
Protecció solar
Farmaciola bàsica
Tallavents
GPS o mapa i brúixola
Guants
Telèfons de contacte
Folre polar
Gorra, barret
Manta d’emergència
Frontal o lot
Bastons de tresc
Menjar i aigua

Opcional
Farmaciola personal

Material tècnic addicional i específic per la sortida:
Informe i valoració final:

GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT
Duresa del terreny
1 – El terreny no està exempt de riscos
2 – Hi ha més d’un factor de risc
3 – Hi ha diversos factors de risc
4 – Hi ha bastants factors de risc
5 – Hi ha molts factors de risc
Dificultat del desplaçament
1 – Marxa per superfície plana
2 – Marxa per camins de ferradura
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió

Dificultat d’orientació de l’itinerari
1 – Camins i cruïlles ben definits
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i punts
cardinals
4 – Exigeix navegació fora de traça
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal
vorejar
Esforç necessari
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva
5 – Més de 10 h de marxa efectiva

