El Paraigua, 2010–2011
Els Munts i el Ter
Desplaçament:

Dues opcions:

1. Des de Barcelona, amb tren: línia R-3







6:52 L’Hospitalet
7:00 Barcelona Sants
7:05 Pça Catalunya
7:07 Arc de Triomf
7:14 Sant Andreu Arenal
8:43 Sant Quirze de Besora

2. Des de Barcelona, amb cotxe:


Prendre la C-33 (peatge) i la sortida Vic, o la C-17 (sense
peatge) fins a Sant Quirze de Besora. Sortir passat el túnel de
Sant Quirze (sortida Sant Quirze). Girar a la dreta abans del
semàfor o en el mateix semàfor. Aparcar.
Distància aproximada, 105 Km.
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 13 € per
persona.

Cal portar, com sempre, el dinar del dissabte.

el Serradet – el Güell – mas
Rovira – Portell Estret – els Munts – Solallong – el Serradet

Dissabte, 20 de novembre de 2010

Horaris de dissabte:
9:00 h.

Hotel Sant Quirze Ctra de Berga, 2

Esmorzar

Tel 93 852 96 40
10:00 h.

El Serradet (a 1 Km de Sant Quirze)

Inici de l’excursió

(no s’ha de fer llençadora)
Itinerari de l’excursió: el Serradet (600 m) – el Mas (650 m) – Creu d’Angelats
(665 m) – ctra de Sora (650 m) – el Güell (670 m) – el Rocal (660 m) – les Cases
(700 m) – la Bauma (730 m) – granges de mas Rovira (650 m) – ctra d’Alpens (780
m) – Portell Estret (820 m) – els Munts (1.058 m:) – Dinar a l’esplanada del
Santuari – Portell Estret (820 m) - Solallong (610 m) – el Serradet (600 m)
Temps estimat: 6 hores, sense comptar parades
Característiques: Excursió tècnicament fàcil i sense massa desnivells i que només
presenta la dificultat de l’ascens i la baixada dels Munts. La major part de l’itinerari
és per camins amples. Només és corriol des de Portell Estret als Munts. La vista és
de les millors que es poden gaudir a Catalunya: abraça 360º. Podem reconèixer
Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, St Sadurní de Gallifa, Tagamanent, el

pla de la Calma i Matagalls, Turó de l’Home i les Agudes, les Guilleries, el
Puigsacalm i la serra de Bellmunt, el Canigó, al fons, el Pirineu de Núria i el
Puigmal, la Tossa d’Alp i el Puigllançada. Cap a l’oest, el Pedraforca i la serra del
Cadí. També es veu bona part del Lluçanès i de la Plana de Vic, Alpens i Sora.
Hostatge: HOTEL SANT QUIRZE, Ctra. de Berga, 2. (just al costat del pont del
Ter).SANT QUIRZE DE BESORA. Tel. 93 852 96 40.
Pensió completa:
Esmorzar de diumenge
Dinar de diumenge:

55,00 €
5,00 €
12,00 €

Torelló – Colònia VilaSeca – Colònia Borgonyà –Colònia la Mambla – Molí de l’Espona –
Torrent de les Cúbies – Molí de la Foradada – can Guixà – Sant Quirze de
Besora.
Diumenge, 21 de novembre de 2010

Horaris de diumenge:
8 h.
9:20 h.

Hotel Sant Quirze
Estació St. QuirzeMontesquiu

Esmorzar
Tren a Torelló

9:30 h.

Estació de Torelló

Inici de l’excursió

14 h

Hotel Sant Quirze

Dinar

Itinerari:. Torelló (530 m) – Fons de Puig.roví – canal de Vila-seca – Fàbrica
Almeda Alamany – Colònia Vila-seca – Colònia de Borgonyà – Torrent de la Bataiola
– Colònia la Mambla – l’Hostalot – Molí de l’Espona – Serrat del Balcó – Central
elèctrica de can Periques – Torrent de les Cúbies – Riera de Foradada – Fàbrica de
can Guixà – Sant Quirze de Besora (580 m)
Característiques: Excursió que ressegueix el riu Ter (GR-210). És plana al principi i
després amb pujades i baixades, sense cap desnivell problemàtic. Passem per
diverses antigues colònies tèxtils i on veurem de quina forma s’aprofitava l’energia
de l’aigua.
Temps estimat: 3 hores i 30 minuts, sense
parades
Responsables: Neus Olivé, Montse Bundó, Rosa Garcia, Miquel Loan i Eduard
Botey
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!
eu d’avisar a Neus Olivé, per correu electrònic noliveferrer@gmail.com o per
telèfon 627 788 929, no més tard del dimarts, dia 16 de novembre, a les 10 de la
nit.
Cal que el missatge sigui clar i concís, tot indicant si veniu amb tren o porteu cotxe.
Espereu resposta als correus electrònics o dels missatges de veu, si fos el cas. Així
assegurarem que l’hem rebut.

