Tips voor veilig bergwandelen
Pedraforca, geniet ervan met de nodige voorzichtigheid
Voor u vertrekt:
- Het massief van de Pedraforca heeft een gecompliceerd reliëf, met veel afgronden. Het is noodzakelijk zich
goed informeert over de kenmerken van de route die u zou willen belopen:
- Gebruik stafkaarten, boeken of wandelgidsen.
- Vraag informatie in de berghut of aan de toeristische diensten in de buurt:
- Natural Park Cadí-Moixeró (Bagà): 93 824 41 51
- Pedraforca Massief Informatie Centrum (Saldes): 93 825 80 46
- Gemeentehuis Gósol: 97 337 00 16
- Ga steeds vergezeld van een ervaren bergwandelaar of huur de diensten van een berggids in.
- De puinhelling (Tartera) van de Pedraforca verslechtert ernstig, enerzijds door natuurlijke oorzaken
(dynamiek van puinhellingen) en anderzijds vanwege het grote aantal mensen die er passeren.
Daal met de nodige voorzichtigheid af om ongelukken en erosie te vermijden.
- Om van de Pedraforca te genieten is het niet noodzakelijk om hem te beklimmen. Rond de berg is
er een ruime keuze aan wandelpaden van verschillende moeilijkheidsgraden en duur. Vraag info!
- Stel iemand op de hoogte van:
- de route die u gaat doen
- de geschatte tijd die u denkt nodig te hebben (Hou rekening met het tijdstip van de zonsondergang.
In de zomer is het aangeraden om vroeg te vertrekken om de hitte en onweer in de namiddag te vermijden)
- Neem voldoende voedsel en drank mee, de klim is zwaar en heet.
- Het weer in de bergen is zeer wisselvallig. Win informatie in over de weersvoorspelling en stel uw excursie uit
als er slecht weer wordt voorspeld.
- Uitrusting:
- Kledij voor alle weertypes (warm, koud en nat)
- Bergschoenen of aangepaste sportschoenen met profielzool
- Zonnebescherming.
- Houd het noodnummer bij de hand: 112 (SMS-dienst voor doven +34 679 43 62 00).
- Internationale tekens om met de reddingshelicopter te communiceren :
Twee armen omhoog (Yes) JA, Ik heb hulp nodig (blijf in deze houding,zwaai niet met de armen)
Eén arm omhoog
(No) NEE, Ik heb geen hulp nodig
Tijdens de excursie:
- Houd de berg rein.
- Wees bewust dat er natuurlijke gevaren bestaan die moeilijk te controleren zijn en die dodelijk kunnen zijn:
- Steenslag en aardverschuivingen.
- Onweer en vooral bliksem.
- Plotse stijging van het waterpeil in rivieren en ravijnen.
- Sterke wind.
- Mist.
- Sneeuwval, lawines en afbreken van cornichen.
- Hevige sneeuwval en aanwezigheid van ijs.
- Wees bewust van je kracht en zorg ervoor dat er je genoeg over houdt voor de afdaling.
- In de buurt van de Verdet, is er regelmatig steenslag, veroorzaakt door wandelaars.
Het is belangrijk om dit te proberen vermijden.
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Pedraforca via Coll del Verdet

Bedankt voor uw medewerking!
Brom:

Werkgroep:
- Gemeente Saldes
- Bradweer van Generalitat de Catalunya
- Catalaanse Wandelfederatie (FEEC)
- Natuurpark Cadí-Moixeró

Ajuntament de Saldes / Centre d’Informació del Massís del Pedraforca.
Plaça Pedraforca s/n 08697 Saldes (Barcelona)
93 825 80 46 / 93 825 80 05

tur.saldes@diba.cat
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Vertrekpunt:

Refugi Lluís Estasen (Berghut. Tel.: 608 315 312)
Verlaat Saldes en neem de weg B-400 richting Gósol, na
ongeveer 1km rechts afslaan (wegwijzer Refugi Lluis
Estasen – Mirador de Gresolet).
Na 4,5 km bereikt u de Mirador de Gresolet: uitzicht-punt,
aangepaste voor personen met een beperkte mobiliteit en
parking. Volg het pad naar de berghut Refugi Lluís Estasen
(10 – 15 min). Brom.

Bewegwijzering:
Wit-gele markering vanaf de mirador tot Coll del Verdet PR-C 123.
Gele markering vanaf Coll del Verdet tot de top
(Klauteren: Wees extra voorzichtig!) en “Enforcadura”
Wit-gele markering vanaf “Enforcadura” tot de berghut PR-C 123.
Blijf op de gemarkeerde paden en vermijd het afsnijden
van deze, voor uw eigen veiligheid.
Moeilijkheid:

MOEILIJK (Te wijten aan het hoogteverschil, het
klauteren, en het gevaar van uit te glijden op de
puinhelling)
NIET aanbevolen voor kleine kinderen.
Zeer gevaarlijk in winterse omstandigheden.
(Ervaring in winters hooggebergte vereist)

Hoogteverschil: 940 m
Afstand:

7,3 km (4,2km stijgen en 3,1 afdaling)

Geschatte tijd:: In normale omstandigheden, 5 uur – zonder pauzeswaarvan 3u15 stijgen.

AUB, respecteer privé-eigendom en veeafsluitingen. Alstublieft,
informeer ons van eventuele problemen die u tegenkomt.
Houd de berg rein.
Respecteer fauna en flora.

Opmerking:
De gemeente Saldes kan niet verantwoordelijk worden gesteld, noch
voor eventuele ongevallen of schade berokkend aan de wandelaars
tijdens het beoefenen van deze route noch voor het eventuele ontbreken
van de markeringen.
Echter mbthet eventuele ontbreken van de markeringen, zou u zo
vriendelijk willen zijn om ons hiervan op de hoogte te brengen.

Noodnummer:

112

