ITINERARI 1
Tavertet - Muralla Ibèrica - Pla o Cingles del Castell - Puig de la Força
Anar i tornar de la Miradora i Muralla Ibèrica: 45'
Fins al Puig de la Força: 2h 30'
Observacions: Fins al Pla del Castell és fàcil. Fins al Puig de la Força és perillós
amb neu, glaç o vent.

1. Sortim de Tavertet pel carrer del mig, en direcció SO, pel camí més ample, entre els cingles i el camp d'esports.
2. Podem deixar el camí principal per anar a la miradora de Balà: sortirem pel camí de darrere la porteria sud. Atanseuvos a l'extrem de la miradora, veureu el sot de Balà i el salt del Molí Bernat. El camí secundari continua i torna al
principal.
3. A l'esquerra, entre el camí i els cingles, enmig de la malesa, hi tenim la Muralla Ibèrica. Pugeu per l'esquerra, arran de
cingles; des de dalt podeu tornar per l'altre accés que hi ha més endavant o visitar-la directament des del segon accés.
4. Prenent el trencament de l'esquerra i anant enrere, a uns 150 m., hi ha la part superior de la Muralla Ibèrica.
5a. Des de l'extrem est de la muralla podem vorejar tota la cinglera i retornar al camí principal en arribar al castell.
5b. Continuarem pel camí principal fins al castell.
6. En arribar a l'altura de la masia del castell, continuarem per l'esquerra fins que arribem al mirador del castell.
7. Continuarem pel camí que voreja els cingles fins al corriol que baixa per aquests cingles.
8. Ens endinsarem corriol avall. Es converteix en torrent arranjat amb escales de pedra. Travessarem una tanca i,
finalment, arribarem a un replà amb balmes a la dreta.
9. Marxarem per sota les balmes i per sobre de la roca per un caminoi planer. En acostar-vos al Puig de la Força, aneu
amb compte de no patinar.
10. El caminoi porta a una escaleta. La baixeu i sou al peu del Puig de la Força. Podeu veure les restes de murs i
fossars. Si pugeu a dalt gaudireu de grans vistes a totes bandes.
11. Puig de la Força. Conegut també com Roca de Sau. Hi havia existit un castell, atribuït a la família Tavertet, construït
al segle XII sobre les runes d'un anterior, possiblement el castell de Cornil. En queden algunes parets i una cisterna o
presó. Les llegendes parlen del Puig com un lloc d'aquelarres. Els diferents corriols i miradors permeten moltes i
variades visites en totes direccions. Un corriol mig perdut, que surt del collet per la banda de Balà, baixa fins a
l'embassament de Sau
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