EL PARAIGUA 2021-2022
El Ripollès, 18 i 19 de juny

Desplaçament: cotxes particulars, caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 16€ per persona
Allotjament: Hotel Sant Roc. Plaça del Carme, 4, Camprodon. Tel. 972 740 119
Preu mitja pensió 60€
Dinar de diumenge a Sant Pau de Segúries, Restaurant Can Pruna. Preu menú 17€
La mitja pensió i el dinar de diumenge es liquidaran en efectiu
Porteu: dinar de motxilla pel dissabte, capellina, cantimplora (amb provisió generosa d’aigua, ja que no
trobarem en tot el camí), bastons, crema solar, gorra, etc. i tot allò que us sembli imprescindible per fer
nit.

Dissabte, 18 de juny
Pla d’en Plata, carena serra Cavallera, Serrat dels Evangelis, Coll del Pal, Pla d’en Plata
7:30 h. Sortida de Barcelona
10 h. Preveiem començar a caminar
Itinerari cotxe a punt d’inici caminada: C-17 a Ripoll, seguir per C-26/ N-260 a S. Joan de les Abadesses,
deixar la N-260 a una rotonda abans de S. Pau de Segúries i continuar direcció Camprodon per la C- 38. En
travessar la Colónia Estevenell, a l’alçada del semàfor, hem d’agafar el desviament que hi ha a l’esquerra
que ens portarà, per una pista encimentada, estreta però en bon estat, al punt de sortida. En 6,3 km
estarem al Pla d’en Plata, lloc d’inici de la caminada.
Descripció de l’excursió: Primer tram de pista, desprès bons camins en general. A la carena de la serra
Cavallera caldrà posar una certa atenció en algun curt tram, sense més dificultat.
Distància: 11,5 km. Desnivell: 574 m, Temps estimat sense parades: 5h 15 min

Diumenge, 19 de juny
Hostal de Dalt-Pont de la Sala
8 h.
9 h.

Esmorzar a l’hotel
Sortida de l’hotel amb tot l’equipatge cap a Sant Pau de Segúries

Farem una petita llançadora entre el Pont de la Sala, lloc d’arribada, i l’Hostal de Dalt, lloc d’inici de la
caminada.
Itinerari: Hostal de Dalt, Via romana de Capsacosta, collada de Capsacosta, Coll Salarça, Puig Sacreu, Bac
de la Tallada, Pont de la Sala.

Descripció: la Via romana està una mica “atrotinada”, camí irregular de còdols; desprès, bons camins en
general. El Puig Sacreu ofereix una vista magnífica de la vall de Camprodon.
Distància: 7,2 km. Desnivell: 370 m. Temps estimat sense parades: 3h 15 min.

Preparació:
Liria Benito i Francesc Garrigós

Qüestions organitzatives importants:
Per a l’organització dels cotxes i la reserva de places a l’Hotel contacteu amb Liria Benito, bé per
correu electrònic lbenito51@hotmail.com o per telèfon 656 380 811.
Feu-ho abans de les 22 h. del diumenge 12 de juny

PD: Les persones interessades en pujar divendres, agrairem ens ho comuniquin el més
aviat posible. Tenim reservades 4 habitacions per divendres, ja que hi ha una prova de
muntanya per la zona i tenen l’hotel bastant plé

