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Sens dubte el Berguedà és una de les millors comarques del país per practicar
l’excursionisme. Destaca l’emblemàtic Pedraforca, una de les muntanyes més
emblemàtiques i estètiques del Pirineu. A més trobem per tot arreu diverses
serralades, totes elles veritables joies per gaudir de les caminades, des de l’altiu Cadí
fins als barrancs i altiplans dels voltants de Santa Maria de Merlès. Rasos de Peguera,
Penyes Altes de Moixeró, Catllaràs, Ensija, El Verd… són muntanyes que no poden
faltar dins del “currículum” o com a projectes futurs per un bon caminant.



Pako Crestas (Barcelona, 1969) és l’àlies pel qual es coneix l’autor d’aquesta guia.
Des dels disset anys viu una constant passió pel món de les muntanyes.
Profundament enamorat del Pirineu, ha pujat a gran nombre de cims, ja sigui caminant
o escalant. Els seus escenaris més freqüents són els Pirineus Oriental i Central,
Montserrat i el Prepirineu català (Oliana-Montsec). També ha realitzat diferents viatges
per practicar escalada i alpinisme en diverses serralades del planeta. Ha publicat més
de 80 reportatges en revistes especialitzades i ha pronunciat més de 300
conferències-audiovisuals. Entre les obres publicades fins ara, té quatre guies de
muntanyisme i excursionisme, sis llibres d’escalada, un assaig de poesia, un llibre
turístic relacionat amb platges, un mapa i una novel·la autobiogràfica. Recentment ha
dissenyat l’anomenada Ruta del Caracremada, que discorre pel Prepirineu català i que
ja disposa de mapa propi. Més informació sobre l’autor, els seus llibres i la Ruta del
Caracremada a la web www.pakorestas.com.
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