EL PARAIGUA 2020-2021
Sortida: Pel Coll del Bruc, Anoia. Disabte 12 de juny de 2021
Desplaçaments: cotxes particulars. Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 7 €.
Portar: cantimplora, crema pel sol, gorra, bastons i equipament per si plou i també tot allò que us
sembli imprescindible.

Com a comiat d’aquest accidentat curs, hem pensat en una excursió matinal del perfil de la que
els companys de Súria vàren organitzar amb tant èxit.
Ens trobarem a l’Hotel del Bruc a les 9 h, allà compactarem cotxes i marxarem cap al coll del
Bruc, l’antic, on aparcarem. La ruta que seguirem, d’uns 9,5 km i 250 m de desnivell, cerca
elements geològics d’aquesta zona de l’Anoia, poc coneguts. En acabar, tenim reservat per dinar
a l’Hotel del Bruc, un menú de 22 €, que us farem arribar en el moment en que ens el facilitin,
per que pogueu triar, ja que ens ho demanen per agilitzar a l’hora de servir-nos. També es podrà
optar per tornar a dinar a casa.
Per arribar a l’Hotel del Bruc, agafeu l’autovia A-2 sentit Igualada si veniu de Barcelona, i preneu
la sortida de Montserrat, la 570; tot seguit trobareu l’hotel a l’esquerra. Qui vingui del Bages, pot
agafar la C-37 a Manresa, i desprès continuar per la BP-1101 al Coll de can Maçana; carretera
avall trobareu indicadors a lautovia A-2 i abans d’arribar trobareu l’hotel a la dreta. Si ho preferiu,
podeu anar directament al Coll del Bruc, hi ha indicadors. En aquest cas demanem que ho
comuniqueu als organitzadors. Igualment, venint d’Osona es pot agafar la C-25 i enllaçar amb la
C-37.
A l’Hotel es pot esmorzar si es vol, llavors caldria ser-hi abans, ja que la previsió de sortir a les 9
l’haurem de complir per no patir les calorades del migdia. Amb tot, cal ressenyar que la ruta és
bastant obaga en general.
Responsables: Liria Benito i Francesc Garrigós
QUESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS: Per a l’organització dels cotxes i la reserva del
dinar, contacteu amb la Liria Benito, per correu electrònic: lbenito51@hotmail.com o per telèfon:
656 38 08 11. Féu-ho abans del dilluns 7 de juny a les 22h. Indiqueu si portareu cotxe o no, si
disposeu de places lliures i si us quedareu a dinar.
Si no hi ha cap nou canvi, les taules podran ser de 6 persones

