
El Paraigua, 2021 
 

Sortida al BAGES el dia 15 de maig de 2021 
 
Desplaçaments: cotxes particulars 
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats:  9 €uros 
 
Portar: pel dissabte, cantimplora, crema pel sol, gorra, bastons i equipament per si plou i pel 
fred i també tot allò que us sembli imprescindible. 

 

Dissabte 15 de maig de 2021– ITINERARI D’ANTIUS AL MIRADOR 
DEL GARRIGAR 
 
ITINERARI AMB COTXE FINS  AL PUNT DE TROBADA 
Des de Barcelona, direcció Sabadell, Terrassa, Manresa,  O direcció Martorell-Abrera, Manresa. 
Des de Manresa agafarem la C-55 direcció Solsona, sortida Súria Sud (uns 3 km), després de 
passar el barri del Fusteret, arribarem a Súria i passada la benzinera hi ha l’aparcament de terra 
i de camions.  
 
Horaris dissabte: TROBADA A SÚRIA 
09:00 h. Punt de trobada per esmorzar a SÚRIA al Restaurant El Casino que s’hi pot anar a 
peu des de l’aparcament de terra a 50 m.  Aparcament explanada a la dreta  entrada a Súria al 
davant del Bon Preu 41º49’42.4”N 1º45’17.6” 
  

ITINERARI D L’EXCURSIÓ D’ANTIUS AL MIRADOR DEL GARRIGAR 
 

09:45 h Compactarem cotxes i sortirem del Casino des de l’aparcament de terra i ens 
desplaçarem aprox 3 km fins arribar a Antius. A partir d’aquí comença l’excursió.  
Matinal circular a peu des d'Antius per camins i pistes fins a La Portella, que ens portarà al Gorg 
Negre i continuarem per una pujada pronunciada (dificultat moderada) fins arribar al Mirador 
del Garrigar, tornarem pel torrent de JaumeAndreu, el racó de les Garses i les tines dels 
Manxons, per l’antic camí de la sal direcció a la Font d’Antius fins a l'aparcament on tenim els 
cotxes. 
 
Desnivell: 249 m acumulats Recorregut: 10,- Kms circular Dificultat: fàcil. Temps 
estimat: 3,50 hores amb aturades 

 
Responsables: Joan León, Gemma Pich,  
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-del-garrigar-71869940 
 
 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !! 
Per a l'organització i la reserva del dinar contacteu amb Gemma Pich, per e-mail: 
gemmapimo@gmail.com   i/o telf. 677 688 714 
 
Preu Dinar al Casino de Súria: 18,- € 
Feu-ho abans del dilluns 10 de maig a les 22,- h. Si no hi ha canvis pel tema del 
Covid les taules seran per 4 persones i cadascú pagarà directament el dinar. 
 
RECORDAR-VOS TAMBÉ QUE EL DIUMENGE 16 DE MAIG HI HA UNA CAMINADA POPULAR 
ORGANITZADA PEL  CENTRE EXCURSIONISTA DE SÚRIA 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/mirador-del-garrigar-71869940

