
 

El Paraigua, 2021–2022 
Sant Miquel del Fai i Sant Pere de Bertí; 

Valldoriola i el Brull 
 

Desplaçament de dissabte: 

• Per la C-59, fins a Sant Feliu de Codines i la BV-1485, fins a Sant Miquel del Fai. 
(L’espai de Sant Miquel del Fai està tancat) 

Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats:  9 € per persona 

Lloc de trobada: Aparcament de Sant Miquel del Fai, havent esmorzat 

Dormir i àpats:  Restaurant 4 carreteres Pensió complerta amb hab. doble  65 € 

  Dinar de diumenge: 17 € 

  Esmorzar de diumenge:  segons comanda 

Cal portar, com sempre, el dinar del dissabte. 

Dissabte, 16 d’octubre de 2021 
 

Sant Miquel del Fai –Sant Pere de Bertí – Sant Miquel del Fai 

Horaris de dissabte: 

7:30 h. Sortida de Barcelona  

8:30 h  Sant Miquel del Fai (aparcament) Inici de l’excursió 

Itinerari de l’excursió: Sant Miquel del Fai – l’Ullar – Bertí – Sant Pere de Bertí - el Clascar – 
Mirador de la Taula de Pedra - Barnils – el Soler de Bertí – Sant Miquel del Fai. 

Temps estimat: 5 hores, sense comptar parades; aproximadament 16 km. 

 

Característiques: Excursió circular, sense cap dificultat tècnica. Només al començament hi 
ha una pujada una mica pronunciada. La major part de l’excursió es transita per corriols i 
camins de terra. Si el dia és clar hi ha molt bones vistes sobre el Vallès, Osona i el 
Montseny. 

Una cop acabada l’excursió desplaçament en cotxe fins a Tona (4 carreteres) 

Si els horaris ens ho permeten, hi ha prevista una visita als jardins del Sors, a Seva, jardins 
amb arbres monumentals (sequoies, avets, cedres, ...) 



 

Diumenge, 17 d’octubre de 2021 
  

Seva– Figueroles – Valldoriola (embassaments de Seva) - el Brull (GR-2)– 
Casanova de Figueroles - Seva 

Horaris de diumenge: 

8:00 h.  4 carreteres (C-17) Esmorzar 

8:45 h.  Sortida cap a Seva 

9:00 h  Inici de l’excursió 

14:00 h. 4 carreteres (C-17) Dinar 

Itinerari: Seva (ermitat de Sant Antoni) – Figueroles – Valldoriola – el Brull – el Masset – 
el Prat – Casanova de Figueroles – Seva. 

Característiques: Sortim des de l’ermita de Sant Antoni. Després agafem un camí en bon 
estat cap a Figueroles i Valldoriola. El camí és força pla. Un cop passat els 
embassaments de Seva al camí puja d’una manera més decidida per aplanar-se abans 
d’arribar al Brull. El bosc és majoritàriament d’alzines i roures. 

 
Temps estimat:  3,5 hores; 11,5 km 

 
 

Responsables:  Neus Olivé 
 Montse Bundó 
 Rosa Fontseca 
 Eduard Botey 

Sense oblidar els companys: Rosa Garcia-
Moreno i Miquel Loan, que també han 
col·laborat 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  

Heu d’avisar a Neus Olivé, per correu electrònic noliveferrer@gmail.com, o per telèfon al 

627 788 929. Havent-hi el pont del Pilar es demana fer la reserva no més tard 
del divendres, dia 8 d’octubre. 

mailto:noliveferrer@gmail.com

