El Paraigua, 2019 – 2020
Sortida al BAGES els dies 16 i 17 de novembre de 2019
Desplaçaments: cotxes particulars
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 10 €
Hostalatge: CÀMPING L’Hostalet SERRATEIX. Casa Rastrillo s/n. Tel 93 839 05 28

www.campinghostalet.cat/

Preu: 60,- € pensió complerta.
només dinar de diumenge: 17,- €
Portar: dinar de motxilla pel dissabte, cantimplora, crema pel sol, gorra, bastons i equipament
per si plou i pel fred i també tot allò que us sembli imprescindible per fer nit.

Dissabte 16 de novembre de 2019– ITINERARI A COANER I
VOLTATS DE LA PAGESIA LOCAL
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
09:15 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 l’esquerra entrada a
Súria al davant del Bon Preu 41°49'42.4"N 1°45'17.6"E

Itinerari de l’excursió: ITINERARI A COANER I VOLTATS DE LA

PAGESIA LOCAL

10:00 h Sortirem caminant des del mateix restaurant, i travessant les hortes de Súria pujarem
per un bonic sender cap a Costafreda. Masia Mas Pujol: visitarem el Museu de l’avi de caire
etnogràfic mostra diversos àmbits relacionats amb antigues activitats de vinya, mineria i
fusteria. Continuarem el camí i trobarem les ruïnes de Costafreda i 4 tines. Continuarem pujant
i baixant per camins i pistes que ens portaran fins al Santuari de la Mare de Déu de Coaner on
dinarem. Comptarem amb col·laboració de Josep Peramiquel de l’Associació Amics de Coaner
que ens explicarà la història de l’indret. De Coaner tornarem a Súria passant per les fonts del
Xiscà, pou de glaç, font del Ferro i font del Nasiet
Desnivell: 671 m acumulats Recorregut: 16,- Kms. Temps estimat: 6 hores amb aturades
17:00 h DESPLAÇAMENT AMB ELS COTXES AL CÀMPING L’Hostalet SERRATEIX.
IMPORTANT: Estarem instal·lats al càmping en apartaments tipus casa rural i/o
bungalows Mobilhome de 4, 5 ó 7 places a compartir.
SOPAR A ESCOLLIR
Escudella o patates emmascarades
Truita de patates o butifarra

Etapa nº 2–Diumenge, 17 de novembre de 2019
Ruta pel voltants de Serrateix
Horaris diumenge:
09:00 h. Esmorzar

Itinerari de l'excursió:
09:45 h. Sortida circular a peu des del mateix camping per l’entorn de Serrateix. El conjunt de
conreus, masies diseminades, boscos, mirador amb vista panoràmica al Castell de Cardona i
bauma de les vinyes
13:30 h. Menú : FIDEUÀ i Escollir el 2n plat: SÈPIA o XAI
Desnivell: 207 m acumulats Recorregut: 11,- Km circular. Dificultat: fàcil. Temps estimat: 3,hores
Responsables: Joan León, Gemma Pich,

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !!
Per a l'organització i la reserva de places a l’hotel, donat que son estances a compartir,
contacteu amb Gemma Pich, e-mail: gemmapimo@gmail.com i/o telf. 677 688 714
Feu-ho abans del dimarts 12 de novembre a les 22,- h. i recordar d’escollir sopar i
2n plat del dinar

