SECCIÓ EXCURSIONISME I SENDERISME

De Riells a Santa Fe pel clot de l’infern
-MontsenyFitxa tècnica de l’activitat
Responsable Joan i Muntsa
tf.645589822

Preus
Membres CEE
i UEC

14 €

Data Diumenge 7
d’abril 2019

No membres

17€

Lloc Pl. Santa
Magdalena
(Ajuntament)

Menors de 10

10€

Transport Autocar
Hora sortida 7:30 h
Sortida llarga

Sortida
curta

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
10 Km
6-7 hores
900 m
300 m
Cartografia

Montseny. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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Informació de la sortida

Impressionant excursió per la banda nord del Montseny, lluny de pistes i massificacions. El desnivell és
important, però prendrem amb calma i paciència, per poder gaudir de l’espectacle del Montseny.
En principi, aquesta excursió l’havíem d'haver fet el novembre de l'any passat, però llavors les condicions
meteorològiques no la van fer aconsellable de realitzar. Vam variar el recorregut, però finalment vam
haver de suspendre-la sense data. Ara us engresquem a fer-la amb forces renovades, i gaudir de la recent
estrenada primavera. El recorregut ens portarà per valls i rieres poc freqüentades, fins que assolim la
part mes alta de la ruta, on començarem a trobar indicis de civilització. Passarem pel clot de l’infern i el
gorg negre de Riells, i arribarem a pujar fins al Turó de Morou. El recorregut que farem és molt
interessant, i ens portarà per camins que avui dia només fan servir excursionistes agosarats amb esperit
de descoberta. Tot i que hi haurà pujada gairebé des del començament, i que no veurem grans vistes fins
que no arribem a la part més alta de la sortida, la varietat de vegetació i boscos faran que valgui molt la
pena fer aquesta travessa.
Començarem davant de l’església de Riells del Montseny, caminant per pista al costat de la riera de Riells.
No trigarem en creuar-la i després de caminar una mica , començarem a fer pujada deixant la riera més a
baix. Podríem fer el recorregut tota l'estona al costat de la riera, però hi ha algun pas una mica delicat per
fer amb molta colla. Ens enfilarem de dret cap la part alta, on ens trobarem el gorg negre de Riells.
Potser no és el més conegut ni el més famós del Montseny, però és ben maco i te un bon grapat de
llegendes molt conegudes. A prop tindrem que creuar la riera, per seguir pujant fins a un camí una mica
més obert, que ens portarà a la riera de Vimeners que tindrem que creuar, després d'una petita baixada
una mica “aventurera”. A partir d'aquí anirem fent pujada constant i sostinguda per paratges i boscos on
el camí es perd i es fon amb el paisatge amb molta facilitat. Travessarem la roureda verda, per sota de
les agulles del Esquei Blanc, fins arribar a tocar del turó de Morou per la seva banda nord, per sota del
coll de la Mosquera. Aquesta banda és poc coneguda i bastant salvatge. Arribarem al pla gran de la
cornera. Des d’aquí al turó de Morou només ens queden uns metres, però abans passarem per l’esquei
de Morou, i els més agosarats podran pujar-lo després d’una senzilla grimpada. Des de l’esquei la vista és
excepcional. Per aquí, segurament, començarem a trobar excursionistes que venen de Santa Fe, i
nosaltres anirem cap allà, travessant l’empedrat de Morou i el pantà de Santa Fe. Una passejada en
baixadeta, comparat amb tot el fet fins l’esquei. De ben segur que tothom s’emportarà uns records ben
macos de la sortida feta.
Que ningú s’espanti pel desnivell a realitzar. El farem poc a poc i es totalment assolible per tots aquells
acostumats a caminar per la muntanya. És molt recomanable portar pals i calçat impermeable, degut al tipus
de terreny i els passos que farem per creuar les rieres.

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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