El Paraigua, 2016-2017
Conca de Barberà i l’Anoia: Serres de Miralles i de Brufaganya

Desplaçaments: cotxes particulars
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 20€ per persona.
Hostalatge:

Ca l’Americano
C/ Pedragosa, 1. La Llacuna
Tf. 938976004
Sopar, dormir i esmorzar:

70,45 € persona

Dinar diumenge:

26 €

Porteu: Dinar de motxilla de dissabte, capellina, binocles, bastons, cantimplora. També tot allò
que us sembli per fer nit.

Dissabte, 18 de març
Viladeperdius-Sant Magí de Brufaganya-Santa Perpètua de Gaià

Horari de dissabte
7,30 h
8,45
9,30
9,45
10

Palau de Pedralbes
Casal l’Estrella. Santa Coloma de Queralt
Desplaçament amb cotxes fins a Viladeperdius, passant per Pontils
(T-201) i de Pontils a Viladeperdius per la TV-2011/13)
Llançadores a Santa Perpètua.
Comença la caminada des de Viladeperdius.

Desplaçament amb cotxe:
Per l’autovia A-2, direcció Lleida. Sortida 532, venint de Barcelona. Ens dirigirem cap a Santa
Coloma de Queralt per la B-221.
Itinerari: Sortirem de Viladeperdius (650m.) i ens enfilarem fins al Puig de les Creus (924m.),
per un camí fàcil. Si fa bo, tindrem bona vista a banda i banda del camí i albirarem Montserrat.
En un indret podrem veure una plantació de cedres del Líban.
Baixarem cap a la Vall de Sant Magí, passarem per la masia de Cal Nofre i arribarem al Coll dels
Apòstols ( ) Des del coll, ens arribarem al Santuari de Sant Magí (750m.). Sembla que Sant
Magí va ser un ermità que va viure al segle III en una cova, just al darrera de l’actual Santuari;
ens enfilarem per un caminet que hi porta.
Des del Santuari baixarem fins a la Capella de les Fonts, on dinarem en una esplanada que hi
ha.

Després de dinar, deixarem a la dreta la masia de les Fonts, passarem per l’obaga de la Serra
de Brufaganya, ens quedarà a la dreta Viladeperdius i passarem per davant d’una pedrera, Les
Pedrisses, fins a topar amb la carretera T-201. Haurem de caminar una 400 m. per aquesta
carretera fins a Santa Perpètua de Gaià, a la riba esquerra del Gaià, i on hi ha un castell del
segle X i un parell d’ermites. Allà trobarem els cotxes.
Temps estimat: 5 h. sense comptar aturades
És una ruta sense dificultats, que ofereix bones vistes sobretot si fa un dia clar.
Itinerari de Santa Perpètua fins a La Llacuna
Per arribar a La Llacuna, agafarem la T-201 fins a Pontils; la TV-2011 fins a trobar la B-220 que
agafarem en direcció a la C-37 que ve d’Igualada. En arribar a la rotonda, continuarem per la
BP-2121 fins a La Llacuna.

Diumenge, 19 de març
Santa Maria de Miralles: el Grony i l’Agulla Grossa

Horari de diumenge
8
8,45
9, 15

Esmorzar
Anirem amb cotxe fins a Santa Maria de Miralles
Comença l’excursió

Itinerari:
Aparcarem davant del restaurant Ca l’Escolà (550m.), a peu de carretera i començarem la
caminada, per una pista, fins al Castell de Miralles (662m.). Ens dirigirem cap a ponent per una
pista que ens portarà cap al coll que separa el Grony de Miralles (866m.) de l’Agulla Grossa
(845m.). En aquesta pista hi ha uns indicadors d’aquests cims que, erròniament, canvien les
denominacions dels dos cims i els situen a l’inrevés. Seguirem el GR 172 fins al Turó de La
Vinya vella (736m.) i tornarem al Castell de Miralles.
Temps estimat: 3 h. aproximadament
Responsables: Joan Hernández, Montserrat Correig, Joan Lluís Monteys i Montserrat Bigas.

QÜESTIONS ORGANITZATIVES MOLT IMPORTANTS!!
Heu d’avisar a Montserrat Bigas, per correu electrònic: montserrat.bigas@uab.cat
o per telèfon: 933955769, no més tard del dimarts, dia 14 de març, a les 10 de la nit. I us
enviem el menú per què trieu els plats, tant de dissabte com de diumenge: MOLT
IMPORTANT!

