El Paraigua, 2013–2014
Parc Natural del Montseny
Reserva de la Biosfera
Desplaçament amb cotxe:
 Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, prendre l’autopista C-33 (peatge) i la
sortida de Vic, o la C-17 (sense peatge) fins a la sortida 49, Tona, Seva (BV-5303).
 Des del Bages o l’Empordà, prendre la C-25 i enllaçar amb la C-17, direcció sud, fins
a la sortida 51 Tona, Seva i prendre direcció Seva (BV-5303). Alerta la primera
rotonda, 3a sortida.
Distància aproximada des de Barcelona, 61 Km.
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 12€ per persona
Hostalatge:
Dormir: Hotel Seva. Carrer Roure, 2. SEVA Tel. 93 884 03 76. www.hotelseva.com ( a
l’entrada del poble, a la dreta)
Àpats: Restaurant la Pedrera (al costat de l’Hotel)
Pensió completa 68 €
Esmorzar 5 €
Dinar 20 €
Horari: Sopar, restaurant La Pedrera:
20:00 hores
Possibilitat d’espectacle, havent sopat (Sala Polivalent de Seva) “Cançons i Romanços
de Taverna” per en Jaume Arnella i Carles Bleda (acordió)
21:30 h. (5 €)
Cal portar, com sempre, el dinar del dissabte.
Dissabte, 15 de febrer de 2014

Coll Formic - Matagalls - St. Segimon – Coll Formic
Horaris de dissabte:
7:30 h.

Sortida St. Andreu

8:15 h

“Restaurant La Pedrera”
A l’entrada de Seva (BV-5303) a mà dreta,

9:00 h.

Sortida amb cotxes

9:15 h.

Coll Formic

Esmorzar i deixar les
bosses a l’Hotel que
està al costat

Inici excursió

Itinerari de l’excursió: Coll Formic (1.145 m) (inici recorregut GR-5) – Pla de la Barraca
(1.365 m) – Collet de l’Estanyol (1.527 m) – Collet dels Llops (1.568 m) – Matagalls (1.697
m) (final recorregut GR-5) – Collet de la Font de Matagalls (1.560 m) – Coll Saprunera
(1.395 m) – St Miquel dels Barretons (1.260 m) – Sant Segimon (1.180 m) – Sot del Serrat
Vaquer (1.280 m) – Sot de Rentadors o de les Estrelles (1.280 m) – Pla dels Cent Sous
(1.312 m) – Coll Formic (1.145 m)

Temps estimat: 5:30 hores, sense comptar parades
Característiques: Excursió que puja de forma més o menys sostinguda, però fàcil, des de
Coll Formic fins a la creu de Matagalls. Des d’aquí el camí és d’un pendent suau fins a les
envistes de Sant Segimon. A continuació hi ha una baixada més pronunciada, que caldrà
parar una mica d’atenció, fins a trobar la pista que ens portarà cap el sot de Rentadors.
Aquesta pista puja al principi, per baixar al final fins a trobar el camí que ens portarà a
Coll Formic. No té cap dificultat tècnica.

Diumenge, 16 de febrer de 2014

Seva – Casademunt - Casanova de Figaroles – Sant Antoni– Seva
Horaris de diumenge:
9:00 h.

Restaurant la Pedrera

9:45 h.
14:00 h.

Esmorzar
Inici de l’excursió

Restaurant la Pedrera

Dinar

Itinerari:. Seva (la Pedrera) (670 m) – l’Albareda (680 m) – l’Aranyó (710 m) – can Carena
(770 m) – el Raurell (780 m) – Sot de l’Afrau (680 m) – can Serrà (780 m) – Casademunt
(840 m) – les Illes (780 m) – Casanova de Figaroles (770 m) (GR-2) – Ermita de St. Antoni
(710 m) - Seva (la Pedrera) (670 m).
Característiques: Iniciem i acabem la sortida des del mateix Hotel (no ens caldrà moure
els cotxes). Camí molt planer sense cap dificultat (caminar i xerrar)
Temps estimat: 3 hores 30 minuts, sense parades
Responsables: Neus Olivé, Montse Bundó, Rosa Garcia, Miquel Loan i Eduard Botey

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!
Heu d’avisar a Neus Olivé, per correu electrònic noliveferrer@gmail.com o per telèfon
627 788 929, no més tard del dimarts, dia 11 de febrer, a les 10 de la nit.

Mapa i track: Matagalls-Coll Formic-Sant Segimon

Mapa i track: Seva

