El Paraigua, 2015-2016
El Montgrony i El Catllar
Desplaçament: cotxes particulars. Preu: 15€ per persona. Distància des de Barcelona:
130km
Hostalatge: Hotel La Solana del Ter. C-17 Km 92,5. Telèf.: 972701062. Ripoll.
Preu de la pensió completa: 62 €/persona. Dinar del diumenge al mateix hotel, preu: 20€
Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, barret, crema solar i cantimplora (no hi
trobarem cap font al llarg de la caminada). També tot allò que us sembli imprescindible
per fer nit a l’hotel. L’Hotel ens ofereix utilitzar la piscina a l’aire lliure.

Etapa núm. 17–Dissabte 18 de juny de 2016
El Costa Pubilla, sostre del Montgrony
Horaris dissabte:
7 h. Estació de RENFE de Barcelona–St. Andreu Arenal, Av. Meridiana–Pg. Fabra i Puig.
Qui surti de Barcelona.
9,30 h. Trobada, havent esmorzat, al Santuari de Montgrony.
10,00h. Inici caminada.

ITINERARI AMB COTXE FINS AL SANTUARI DE MONTGRONY: Aneu de Barcelona fins
a Ripoll i Campdevànol. Des d’aquí a Grombrén i Santuari de Montgrony.
Itinerari: S. Pere de Montgrony-Collet de Maians-Coll de la Bona-Roc dels Llamps-Costa
Pubilla-Prat Amorriador-les Planelles-Montgrony.
Descripció: començarem a caminar per una pista força suau, seguint el sender GR-3 fins
al collet de Maians, on seguirem per una pista que puja més decidida fins a les Fontetes
de Maians. Des d’aquí, se segueix per un camí que puja un petit tram, i segueix més suau
fins al coll de la Bona. El cim sobirà del Montgrony ofereix unes extenses panoràmiques.
La baixada, la farem per prats herbats fins trobar al camí de Coma Ermada, per seguir
després cap al Prat Amorridor i les Planelles fins al punt de partida.
Característiques:
Distància: 11.3km.
Ascens acumulat: 766m
Temps: 5 h, sense comptar les aturades.

Etapa nº18 Diumenge 19 de juny 2016
El Catllar

Horaris diumenge:
8,00h: esmorzar a l’hotel.
8, 45h : sortida de l’hotel amb cotxes fins al punt d’inici de la caminada.
9.00h: S’inicia la caminada.
Itinerari: Ripoll-el Remei-el Mir-riera de Vilardell-el Mir-el Catllat-serrat dels Grills-Ripoll.
Descripció de la caminada:
Comencem a caminar per una pista seguint el sender GR-1. Passarem per les masies del
Remei i el Mir fins a la riera de Vilardell i l’antic molí. Retorn a El Mir, des d’on pujarem a
El Catllar per una pista, amb una curta drecera. Al cim, ermita, vèrtex geodèsic i antenes.
La baixada es fa per un camí ombrívol, passant pel Mirador de Ripoll i seguint sempre un
camí ben fressat.
Característiques:
Distància: 8.37km
Desnivell acumulat: 429m
Temps: 3h sense comptar les aturades.
Responsables: Francesc Garrigós i Paco Ibáñez, amb la col·laboració de Víctor Estadella
i Montserrat Freixenet.
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i les reserves de places a l’hotel i/o
restaurant, contacteu amb Paco Ibàñez. Telèfon 93 2322974
També podeu fer-ho per correu electrònic: ibanez.melia@gmail.com
Feu-ho abans del dilluns dia 13 de juny, a les 21h.
Deixeu el missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies hi anireu.
Si algú vol pujar divendres dia 19, pot reservar directament a l’Hotel.

