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Santuari de Gresolet és un santuari de la Mare de Déu del municipi de Saldes (Berguedà). 
Està situat al fons de la vall del torrent de Gresolet, un 
espai dominat per el vessant nord del Pedraforca, 
entre planells de pastures voltades de bosc i rocam i 
molt proper al bosc de Gresolet. El nom de Gresolet 
procedeix de grèvol, arbust molt abundant a la 
zona. És una obra inclosa en l'Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya. 
 
 

El Pedraforca de 2.498 metres és una de las 
muntanyes més emblemàtiques de Catalunya. Té 
una forma molt peculiar degut al seus dos cims 
separats por una gran collada. La seva vista més coneguda es la que s’aprecia des-de el 

seu vertigen oriental. El cim Nord està compost per 
dos pics: el Pollegó Superior (2.498 m) junt al 
Calderer (2.493 m). El cim Sud lo conforma el 
Pollegó Inferior (2.436 m). Se troba en la Serra del 
Cadí, dintre del àrea del Parc Natural del Cadí-
Moixeró. Les poblacions més pròximes són Gósol y 
Saldes. En 1982, va ser declarat per el Parlament 
de Catalunya reserva natural d’interessos 
nacionals. Es una formació muntanyosa 
especialment atractiva por el seu perfil en forma 
de U, peculiaritat que  li dona el seu nom. 

 

 

 

Saldes es un municipi de la comarca del 
Bergadà, en la província de Barcelona, situat al 
Noreste de la comarca al peu del macís del 
Pedraforca, en el Parc Natural de Cadí-Moixeró. 

  

 

 

 



   
 

 
 

 
Per efectuar els pagaments, cal efectuar-lo 
mitjançant ingrés de 20 € al número de 
compte de MicroBank (qualsevol oficina de 
La Caixa) 
 

ES11 0133 0387 3842 0000 3338 
 
Indicant  el  nom  de  qui  efectua  el pagament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

FITXA TÈCNICA I NOTES 

   Gresolet / Pedraforca  
TIPUS Circular / Anada i tornada El sopar del dissabte, esmorzar i dinar del 

diumenge serà comú per tot el grup. DIFICULTAT Moderat  /  Difícil 
RECORREGUT  APROX. 11.73 km   /   9.1 km 
TEMPS APROXIMAT 5,40 h    /    6,00 h LLOC DE SORTIDA ABRERA (centre aquàtic) 
DESNIVELL  322 m  /  1.075 m HORA Concentració:  7.00 h 
ALÇADA MÁXIMA      1.324 m  /  2.498 m  

El preu per persona es de 18 € per l’estada al (Refugi El Roget, situat al nucli urbà de Saldes) 
al que haurem d’afegir la part proporcional del menjar comú. Els serveis de preparació, 
dinar i neteja aniran al nostre càrrec. Tenim el refugi totalment per nosaltres i en habitacions 
comunitàries. 
Cal portar calçat adient, aigua suficient per tota la sortida, roba apropiada al temps. Estem 
a la tardor  i el temps és insegur i canviant.  Cal portar una llicència federativa per gaudir 
d’assistència sanitària en cas d’accident. En cas de no posseir-la, l’entitat ha de tramitar 
una llicència temporal que cobreixi l’activitat al preu de 10 € els dos dies. Cal demanar-la 
amb una setmana d’antelació.  

  
PROPERA SORTIDA 

Diumenge 18 de desembre 
Congost de Montrebrei 
PORTADA DEL PESSEBRE 

 


