
El Paraigua,  2021 – 2022 
 

Sortida al BAIX CAMP, Vandellòs els dies 19 i 20 de març 
 
Allotjament:  Hotel La Figuerola, carretera C-44 km 11,4, Vandellòs 
  Tel:  977100122, www.lafiguerolahotel.com 
 
Preu pensió completa:  73 € /persona (hab. doble)   103 € (hab. individual) 
Preu mitja pensió:        58 € /persona (hab. doble)    88 € (hab. individual) 
Dinar diumenge:      17 € 
 
El preu no inclou la beguda dels àpats, excepte l’aigua. En aquest moment no tenim el 
preu del vi perquè l’hotel està tancat (obre el 4 de març), però estem intentant que sigui 
el més assequible possible.  
Els menús s’hauran d’escollir uns dies abans de la sortida. 
Porteu l’import en efectiu, si us plau 
 
Desplaçament: cotxes particulars.  
Des de Diagonal-Pedralbes, anada i tornada 300 km,  
Cost per persona en cotxes organitzats: 17 € 
 
Porteu: Dinar de motxilla de dissabte, capelina, bastons, cantimplora, crema solar,… i tot 
allò que us sembli per fer nit. 
 

Dissabte, 19 de març 
 

Castelló - Font Navaes - Grauet de Navaes - Castelló 

 
Horari de dissabte 
 
Per l’autopista AP7 fins a la sortida 38, i C44 direcció Vandellòs, fins a Masboquera (6,2 
km). 
 
9:15  Lloc de trobada i per esmorzar:   

Casal Masboquera Coordenades: 41.019224, 0.857633  
 

10:00  Desplaçament de 2,2 km cap al punt d’inici de l’excursió. 
Des del Casal Masboquera,  a 450 m (per C44 direcció Vandellòs), hem de creuar la 
carretera per agafar el camí a la esquerra cap a Castelló (1,7 km), no hi ha cap 
indicació, trobarem una illeta a la dreta per poder creuar. 
 

10:15 Inici de l’excursió: Castelló, pàrquing, coordenades: 41.011433, 0.849153 
 
Descripció de l’excursió 
 
Excursió d’anada i tornada pel mateix camí. 
Distància  12,1 Km   Desnivell  625 m    Durada aprox  5h 30’ sense parades 
 
Castelló es un poble que havia estat quasi abandonat, però que està sent rehabilitat per un 
grup de gent de Vandellòs donant-li un ús cultural i turístic. 
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Des de Castelló (370 m) agafarem un camí que passa per la “Font del Beltran” fins trobar 
el “Camí dels graus de Vandellòs” (600 m) (*), al peu del “Mirador dels Dedalts” Es tracta 
de un camí agradable però que també té alguns punts rocosos, una mica més incòmodes. 
A partir d’aquí, anirem per trams de pista i de camins amb desnivells suaus, pujades i 
baixades, fins arribar a la Font de Navaes (590m), una font que raja i té la seva bassa, un 
bon lloc perquè els que vulguin fer l’excursió més curta s’aturin i esperin la resta del grup, 
estalviant-se 1 km, 70 m de desnivell i aproximadament 50 min. 
Continuarem fins a superar la pujada del Grauet de Navaes (650 m) i tenir bones vistes, 
finalitzant aquí el camí d’anada de l’excursió.  
Tornarem a la Font per dinar i després continuar cap a Castelló pel mateix camí que havíem 
fet. 
 
(*) Fins aquesta cruïlla es pot accedir amb cotxe des de Vandellòs per carretera asfaltada, 
amb un últim tram estret i amb forta pendent. 
 

 

Diumenge, 20 de març 
 

La Figuerola – Remullà – La Figuerola 
 
Horari 
8:30  Esmorzar a l’Hotel La Figuerola 
9:45   Sortida caminant des de l’hotel 
13:30 Dinar al restaurant de l’hotel 
 
Descripció de l’excursió 
 
Excursió circular. 
Distància  7 Km   Desnivell  245 m    Durada aprox  2h 30’ sense aturades 
 
Recorregut que en general és de molt bon caminar, només té alguns passos (més de baixada 
que de pujada) de desnivell més pronunciat on haurem de parar compte o potser comptar 
amb un petit cop de mà d’un company.  
Sortim des de l’hotel (330m) voregem la carretera en un petit tram, agafem un camí asfaltat 
cap a Remullà i a partir d’aquí anem per camins i corriols a través de zona boscosa, passant 
per l’entrada del Estret de Vidriers i de la Cascada de Castellassos, pugem fins al Collet d’en 
Borràs (punt més alt a 475 m) iniciant des d’aquí un tram tot de baixada cap a l’hotel. 
 
 

_______________________________________________________________ 
Preparadors 
Alfonso, Lupe i Eugènia amb la col·laboració de l’Àngel i la Mercè. 
 
 
QÜESTIONS ORGANITZATIVES 
Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hotel, contacteu 
amb la Lupe preferentment per correu electrònic a luperoy@gmail.com, o tel. 625756405 
abans del diumenge 13 de març a les 21h. 
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