El Paraigua, 2018–2019
Els tres Castells (Sant Martí, de la Popa i d’en Boix)
Desplaçament amb cotxe:
• Per l’autovia C-17, sortida 46, Centelles nord.
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 10€ per persona
Lloc de trobada: A Centelles al lloc d’esmorzar
Dormir i àpats:

Hotel Seva i restaurant la Pedrera
Pensió completa:
Esmorzar diumenge (restaurant la Pedrera):
Dinar de diumenge (restaurant la Pedrera):
Cal portar, com sempre, el dinar del dissabte.

77 €
6€
20 €

Dissabte, 20 d’octubre de 2018
Puigsagordi –Castell de Sant Martí (Centelles) – Castell de la Popa (Castellcir) – Sauva Negra Puigsagordi
Horaris de dissabte:
8:00 h.

Sortida de Barcelona

8:45 h

Centelles (Cafè de Centelles, carrer de Vic, 30
(paral·lel a la C-1413, ctra a St. Quirze de
Safaja)

Esmorzar (compactació
cotxes)

Aparcament: a l’IES Pere Barnils (semàfor de la
C-1413, cantó de muntanya)
9:30 h.

Coll de Prims (Puigsagordi)

Inici excursió

Itinerari de l’excursió: Coll de Prims (Puigsagordi) – Collet de la Rovira de Cerdans – Pla de la
Rovira – Castell de Sant Martí (Centelles) – la Rovira de Cerdans – Collet de la Rovira – Castell de
Popa (Castellcir) – Casanova del Castell – Coll de la Sauva Negra – Font de la Sauva Negra – Coll de
Prims
Temps estimat: 5 hores, sense comptar parades
Característiques: Comença l’excursió per un camí ample i de baixada fins arribar al collet de la
Rovira de Cerdans. Continuem pel mateix camí un bon tros més per deixar-lo per agafar un corriol
que ens durà a les envistes del castell de Sant Martí de Centelles. Retornem una mica i anem cap
de la casa de la Rovira de Dalt o de Cerdans i al collet. A partir d’aquí el camí gira cap a ponent
per anar cap el Castell de la Popa o Castell de Castellcir. D’aquí, en direcció NE, es va cap a la
Casanova del Castell i al coll de la Sauva Negra. Traspassem la fageda de la Sauva Negra per
arribar de nou al coll de Prims, després de passar per la font de la Sauva Negra. El camí no té cap
complicació ni desnivells forts. Gran part de l’itinerari és per camins de terra i corriols ben
marcats. Passarem per diferents tipus de bosc: rouredes, alzinars i una fageda, poca corrent en
aquesta zona.

Diumenge, 21 d’octubre de 2018
Opció 1 (de pujada): Seva – Pont del Molí dels Sors – Clot de Montmany –Bosc d’en Massó Collet de Goitallops – Castell d’en Boix (Taradell) – Collet de Goitallops – Urb de Goitallops
(cotxes)
Opció 2 (de baixada): Urb de Goitallops (cotxes) - Collet de Goitallops – Castell d’en Boix
(Taradell) – Collet de Goitallops – Bosc d’en Massó - Clot de Montmany - Pont del Molí dels
Sors – Seva
Opció 3 (la més curta): Urb de Goitallops (cotxes) - Collet de Goitallops – Castell d’en Boix
(Taradell) - Collet de Goitallops – Urb de Goitallops (cotxes)
Opció 4 (la més llarga): Seva – Pont del Molí dels Sors – Clot de Montmany –Bosc d’en Massó Collet de Goitallops – Castell d’en Boix (Taradell) i tornada a Seva
Horaris de diumenge:
7:30 h. (opcions 1 i 4)

Esmorzar

8:30 h. (opcions 2 i 3)

Esmorzar

8:00 h. (opció 1 i 4)

Sortida

Inici de l’excursió

9:00 h. (opcions 2 i 3)

Sortida

Desplaçaments en cotxe

14:00 h.
(opcions 1, 2, 3 i 4)

Restaurant la Pedrera

Dinar

Itinerari: Opció 1 i 4. Sortim caminant de Seva en direcció N per anar a traspassar el riu Gurri pel
pont del Molí del Sors o d’en Gatus. Aquí s’agafa l’itinerari del GR-2, que el seguirem fins el collet
de Goitallops, on se’ns afegirar la gent de l’opció 2 i 3, que hauran arribat en cotxe. Continuarem
pel camí carener fins que aquest es converteix en corriol que ens durà fins el Castell de Taradell o
del Boix. Es retorna pel mateix camí, fins el collet de Goitallops, on es separa la gent de la opcions
1 i 3 que retornaran en cotxe. L’opció 2 i 4 retornen a peu fins a Seva.
Característiques: Excursió sense cap problema tècnic. Es dóna quatre possibilitats perquè tothom
la pugui adaptar a les seves possibilitats. Fer-la tota, anar i tornar (14 Km), fer-la preferentment
de pujada i baixar en cotxe, pujar en cotxe i fer-la de baixada, i pujar i baixar en cotxe i caminar
poquet.
Temps estimat:

4,5 hores, de caminada real (opció 4) 14 Km
3 hores, (opció 1, de pujada) 9 Km
2,5 hores (opció 2, de baixada) 9 Km
1,5 hora (opció 3, la més curta) 5 Km
Nota: En cas de mal temps tothom pot fer la curta.
Les diferents opcions de diumenge es decidiran el dissabte a la tarda.
Responsables:

Neus Olivé
Montse Bundó
Rosa Garcia-Moreno
Rosa Fontseca
Miquel Loan
Eduard Botey

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!
Heu d’avisar a Neus Olivé, per correu electrònic noliveferrer@gmail.com, per telèfon al
627 788 929, no més tard del dimarts, dia 16 d’octubre, a les 10 de la nit.

