
Vandring fredagen den 7 maj 2021 till Isberts Damm

Med byggandet av Isberts damm ville man skapa möjlighet för
vattenlagring. Dammen byggdes på floden Gironas strömfåra,
som är mycket djup just vid den planerade geografiska
punkten. Dammbygget påbörjades 1928 men avbröts vid flera
tillfällen bl.a. på grund av inbördeskriget och avslutades först
1944. Den berggrund  på vilken dammen byggdes är
permeabel dvs vattnet släpps igenom och försvinner på några
dagar. Trots detta har dammen varit en viktig broms när
våldsamma regn fyllt floden Girona och minskat eller hindrat
översvämningar i dalen och tillåter grundvatten samlas upp i

de underjordiska utrymmen, som naturen försett dalen med. Numera är dammen mål för
många vandringar som vår eller med utgångspunkt i Fleix där det finns en stig som leder ner i
dammen ( också kallad Barranco del Infierno pga sin skarpa lutning ner till damm bottnen )
och sedan kombinerad med olika rutter runt dammen.
Vandringen startar vid Restaurante Piscina de Orba i utkanten av byn Orba. Vi går igenom
en urbanisation och vidare över floden Girona och följer den tills vi kommer nästan fram till
dammväggen. För att nå den måste vi korsa floden igen, som är ganska bred och full med
stenar. Det är lite besvärligt att ta sig över men med lite försiktighet och göra det långsamt
ska det gå bra. De som vill kan närma sig väggen som är mycket smal då flodmynningen
också är det. På vägen tillbaka till Orba går vi igenom en tunnel som användes under bygget.
Den är 150 m lång och 4-5 m bred och ca 3 m hög. Finns inga lampor så det är klokt att ha
med sig ficklampa. På andra sidan tunneln gör vi en längre paus. Innan vi når Orba måste vi
vandra på CV 721 ett par hundra meter.
Vandringen är 8,2 km och tar ca 3 tim varav  i rörelse 2 timmar. Som mest går vi uppåt 180 m
och nedåt 115 m. Kan betecknas som moderat till lätt med undantag för den steniga
korsningen över floden.

Träffpunkt: Restaurang/Pizzeria Piscina de Orba kl 10.00. Restaurangen ligger i utkanten av
Orba.  GPS 38.78294, -0.06917

Utrustning: Vandringsskor, stavar och klädsel i överensstämmelse med vädret. Ta med
något att äta och dricka och glöm inte ficklampa!!

Covid-restriktioner: Vid träffpunkten ska alla ha på sina masker tills vi lämnat restaurangen
och urbanisationen. Vad gäller storleken på gruppen vid utomhusaktiviteter gäller fortfarande
regeln om högst 6 personer i grupp. Vi kommer därför att göra som under sista vandringen -
dela upp oss i det antal grupper som det totala antalet deltagare kräver och hålla ett avstånd
på 50-100 m mellan dessa.

Hundar kan vara med. I koppel ska de gå sist och lösa med husse främst före
vandrings ledaren för gruppen.



Organisationsavgift: 2 €/ deltagare. Medlemmar som deltagit i rekognoseringen
betalar ej.

Lunch: Det går bra att vara med på vandringen utan att deltaga i lunchen och tvärtom.
Titta på följande sida för att se deras matsedel:
https://www.facebook.com/PizzeriaPiscinaDeOrba/photos/1673761559468033menu.
Som hitintills blir sittningen 6 personer per bord och varje bord tar hand om sin räkning. Vi
kommer att sitta på terrassen om vädret så tillåter.

Observera att om vandringen ställs in på grund av dåligt väder kommer detta att
meddelas via email på eftermiddagen dagen innan senast kl 20.00.

Asociación Nordica har inte någon ansvarsförsäkring för medlemmar som deltar i vandringar
eller andra aktiviteter organiserade genom föreningen. Vi vill därför understryka att de
medlemmar och eventuella gäster, som är med och vandrar gör det på eget ansvar och risk.
Medlemmar som tar med sig gäster är ansvariga för att dessa har lämplig utrustning , såsom
vandringsskor eller kängor, stavar och klädsel.

Vid ankomsten ska deltagarna söka upp ledaren och anmäla sig samt anteckna sig på
deltagarlistan.

Ert anmälnings mail ska besvaras av mig inom någon dag. Gör jag inte det måste ni
maila mig igen eller ringa 609016366.

Målet för vandringen - dammväggen

https://www.facebook.com/PizzeriaPiscinaDeOrba/photos/1673761559468033menu


Första korsningen av floden Girona

Flodens väggar blir allt högre

Andra korsningen av floden strax
innan dammväggen med mycket
stenar och stora sådana



Vägen tillbaka till Orba

Den 150 m lång tunneln. Glöm inte ficklampor!

Tunnelns inre.


