Nom de la Ruta: Puig de la Força
Comarca:

Osona

Durada:

03:00 hores

Desnivell acum.:

500 m.

Quilometres:

7’500 Km

Altura mínima:

436 m.

Altura màxima:

819 m.

Sortida/arribada: A uns 200 m. desprès de La Riba (Vilanova de Sau) on el GR deixa l’asfalt (489 m.).
Itinerari: La Riba – Grau del Castell – Pla del Castell – Mirador – Puig de la Força – Pista vora el pantà –
Club Nàutic – La Riba.
Descripció: Deixem el cotxe a peu de carretera, seguim el GR per una pista de terra, al cap d’una estona un
rètol en marca que tenim que girar a l’esquerra per pujar al Pla del Castell, pujant per el GR, ens portaria a
Tavertet.
El camí ben fressat va pujant fins a sota el grau, seguim pujant, abans d’arribar a dalt, un corriol a la nostra
esquerra ens porta a una balma amb bones vistes, en camí està barrat, reculem i fem l’últim tram del grau.
Ens trobem al Pla del Castell, a la dreta aniríem a Tavertet, nosaltres girem a l’esquerra tot seguin el caire del
cingle per una pista, el camí baixa suaument, trobem el mirador del Castell. Seguim la mateixa direcció al cap
d’una estona una pal indicador ens marca el camí cap al Puig de la Força, algunes marques blaves i fites ens fan
baixar molt amb compte, el camí va flanquejant cap a la dreta per baixar per una petita canal ajudant-nos amb
unes cordes. Arribem al collet, un rètol ens indica que ja som al Puig de la Forca. Podem donar la volta al cim
per una cornisa espectacular, cal anar amb compta si ha plogut. Desprès de donar la volta pugem al pic on
seguim admirant el paisatge, tornem al collet on agafem el camí que baixa vertiginosament cap l’embassament.
Trobem una pista, la seguim en direcció Est, fins a arribar a una zona de picnic, seguim la carretera passem al
costat del Club nàutic fins al punt de sortida.
GPS: Trak real.
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