El Paraigua, 2013-2014
Del Riu Civís a Sant Julià de Lòria – Sant Honorat
Desplaçaments: cotxes particulars. Quilometratge total: 427 km. Cost per persona de la
despesa dels cotxes organitzats: 27 €.
En acabar l'excursió de dissabte farem una llançadora entre el punt de partida i Sant Julià de
Lòria. Els xofers aniran en taxi a recollir els cotxes i vindran a Sant Julià a recollir a la resta.
El cost de cada taxi és de 20 € a repartir entre xofers i passatgers. El cost unitari pot oscil·lar
entre 2 i 3 €.
Hostalatge: Fonda “La Masia” (Josep Esteve)
Avinguda Roser Roca, s/n 25790 PERAMOLA Telèfon: 973 470 275
Preu pensió completa: 55,00 €
Preu només dinar diumenge: 16,00 €
Porteu: Dinar de motxilla del dissabte, capellina, cantimplora, bastons, crema solar... També
tot allò que us sembli imprescindible per fer nit.
Dissabte, 26 de abril de 2014

Del Riu Civís a Sant Julià de Lòria(Andorra)
Horaris dissabte:
7:00 h.

Palau Pedralbes
Metro “Palau” (Línia 3)

Qui surti de Barcelona i rodalies

09:45 h

N-145, gran rotonda, 2ª sortida
direcció Civís. Reagrupament
Havent esmorzat

Es la rotonda abans de la duana
de la Farga de Moles
Ver ortofoto

10:00 h

Riu Civís, sender d’evasió,
Barranc de Cabra Morta

Comença la caminada

ITINERARI AMB COTXE FINS AL PUNT D’INICI DE LA CAMINADA (DISSABTE)
Des de Barcelona, A2, sortida 545; C-1412 fins a Pons; C-14 direcció Andorra. N-145 fins
una gran rotonda abans de la duana de la Farga de Moles. Farem un reagrupament al llarg de
la carretera que puja a Sant Joan Fumat (ortofoto). Posteriorment seguirem uns 2 kms
asfaltats, al veure una senyal de 35t passem un pont i aparquem al marge de la carretera
Itinerari de l’excursió: Carretera de Sant Joan Fumat (944m)-Barranc de Cabra Morta
(1.228m)–Coll de Cabra Morta (1.263m)–Bosquet de Lluçà (1.283m)–Borda de Lluçà
(1.262m) Mare de Déu de Feners (1.223m)–Mas d’Alíns (1.429m)–Les Pardines (1.501m)–
Borda del Gastó (1.458m)–Fontaneda(1.301m)–Sant Julià de Lòria.
Ascens acum: 809m. Recorregut:11,39 km.Temps total: 6:00 hores
Característiques: És l'últim tram de la ruta d'evasió en què superem dues valls i la frontera
andorrana. Té dos trams costeruts però curts: el Barranc de Cabra Morta i la pujada a Mas

d'Alins. La resta són petites pujades i baixades per senders, pistes i algun tram curt de
carretera.

Diumenge, 27 d’abril de 2014

Sant Honorat

Horaris diumenge:
9:00 h. Fonda “La Masia”, PERAMOLA
10:00 h. Aparcar al camí de l’Hostal (de Can Boix)
12:00 h. Sant Honorat
14:00 h. Fonda “La Masia”, PERAMOLA

Esmorzar
Inici de la caminada
Dinar

ITINERARI AMB COTXE FINS AL PUNT D’INICI DE LA CAMINADA (DIUMENGE)
Des de Peramola ens desplaçarem un parell de quilòmetres per apropar-nos al sender de
pujada a Sant Honorat.
Itinerari de l’excursió: Camí de l’Hostal (564m) – Torrent de Font Viva (625m) – Canal del
Torner (725m) – Balmes de Sant Honorat (947m) – Collada de Sant Honorat (970m) – Sant
Honorat (1.068m) – i tornada per el camí de pujada.
Desnivell acumulat: 402m. Recorregut: 6,17 km.
Temps estimat: 3:00 hores, sense comptar aturades
Característiques: Sender de pujada i baixada a una de les destinacions clàssiques de la zona.
Ho vam fer fa 5 anys en iniciar la ruta dels senders d'evasió. En acabar tot el cicle repetim
l'experiència esperant que no plogui com l'altra vegada.
Responsables: Líria Benito, Neus Olivé i Xavier Campmany
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a la fonda contacteu amb
en Xavier Campmany, preferiblement per correu electrònic <xcampm@gmail.com> . També
podeu fer-ho per telèfon 93 205 07 40
Feu-ho abans de dilluns, 21 d’abril, a les 10 h. de la nit. Trameteu un missatge clar i concís,
tot indicant quin dia o dies anireu i si podem disposar del vostre cotxe.
Annex enllaços:
web del Paraigua
Mapa de la zona

Track dissabte
Mapa carreteres
Wikiloc dissabte

Reagrupament
Perfil dissabte
Wikilog dium.

Fotos preparació
Track i perfil diss.
Camins d’evasió 5a

