
 

 

El Paraigua, 2022 – 2023 
Pels voltants de Santa Coloma de Farners 

 
Allotjament: Hotel Pinxo C/ Hospital, 1 (Darrera L'Església) 17430 Santa Coloma de Farners 
Tel: 972 84 01 24  www.hotelpinxo.com  Preu pensió completa: 78 € (en habitació doble) 

 
Dinar de Nadal: Hotel Pinxo (mateix lloc) Preu dinar: 20 €   
Porteu l'import en efectiu i faciliteu canvi, si us plau. 
 
Desplaçament: Cotxes particulars i no caldran llançadores. Distància total: 234 km comptats 
des de Barcelona (anada i tornada). Preu per persona: 20 €  
 

 
Dissabte, 17.12.22 

 
Cladells - Bagís - Can Pujató - Roca Guilera - Sauleda - Cladells 

 
Horaris dissabte i lloc de trobada 
10:00 h  sortida 217 de la C-25 costat sud, 41,86198N; 2,57996E;  havent esmorzat.  
Entre Sils i Riudarenes, a la tercera rotonda, bar "La Entrada", és una opció per esmorzar. 
Qui vulgui esmorzar en aquest lloc hi hauria d'arribar cap a les 8:45.   
 
Itinerari amb cotxe 
Des de Barcelona, C-33 i AP-7 direcció Girona. Sortida 9A. Agafem la C-35 i la A-2. 
Sortida 694 cap a la C-63. Passem per Sils, Riudarenes i arribem a Sta. Coloma de 
Farners; just a l'entrada del poble, gir a la dreta sempre seguint la C-63. Poc després, 
agafem la C-25 direcció Lleida i sortida 217. Aquí, alerta, ja que cal fer tot el bucle a la 
dreta, seguint la GI-551 fins al punt de trobada, al costat sud de l'Eix Transversal. Per qui 
vingui de fora de Barcelona, aneu a buscar l'Eix Transversal i sortida 217, costat sud.  
 
 
Itinerari  de l’excursió 
Aparquem els cotxes a l’inici de la pista (367m.), a tocar de l’eix transversal: C-25, a la 
zona anomenada Cladells. Comencem un ascens suau però constant. Passarem ben 
aviat per la Masia de Can Bagís (376m.) i posteriorment per la Cova del Bagís (407m.) 
que queda enlairada a l’esquerra i que és de difícil accés, des d’allà podem observar 
una paret de pedra, anomenada l’Esquei del Begís. Començarem (535m.) una pujada 
més pronunciada fins a l'antiga masia de Can Pujató (664m.) que està en runes. Una 
mica més endavant ens enfilarem a la Roca Guilera (713m.), des d’on podrem gaudir de 
vistes espectaculars, sempre que el temps acompanyi. Posteriorment, ens arribarem a 
l’Ermita de Sant Iscle i Santa Victòria de Sauleda (626m.), on dinarem i descansarem. 
Finalment emprendrem el camí de baixada, resseguint-lo per diferents pistes fins arribar 
a l’origen de la sortida on havíem deixat els cotxes. 

 

Desnivell:  530 m. 

Distància aproximada: 13 km               Durada: 4:30 h sense comptar aturades 

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cladells-bagis-can-pujato-roca-guillera-
sauleda-cladells-117913623 
 

 



 

 

 

 

 

Diumenge, 18.12.22   
L'Esparra de Riudarenes - Santa Maria de Montcorb - Can Gelats Vell 

 
Horaris diumenge 
8:30 h  Esmorzar  
10:00 h  Sortida de la fonda amb els cotxes compactats 
10:30 h Comença la caminada (41,821077N; 2,704171E) 
14:00 h Dinar de Nadal 
 
Itinerari de l’excursió 
Circular senzilla i sense cap mena de dificultat que surt dels afores de l'Esparra de Riudarenes. 
Aparquem en el lloc indicat d'inici i seguim el track en sentit horari per pista fins el final de la 
caminada. Passarem per l'Ermita de Santa Maria de Montcorb, La Pedrera del Ninot i per Can 
Gelats Vell. Acabarem la caminada al lloc on hem aparcat el cotxe. 
 

Desnivell:  114 m.                               

Distància aproximada: 6,5 km               
         

Durada: 2h. aprox sense comptar aturades 

 
 
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/lesparra-de-riudarenes-santa-maria-de-
montcorb-can-gelats-vell-119222736 
 
 
 
QÜESTIONS ORGANITZATIVES 
Per a l'organització dels cotxes i la reserva de places a l'hotel  i/o pel dinar del diumenge,  
heu d'enviar un correu electrònic a  lali.rosello@gmail.com abans del dilluns, dia 12 de 
desembre,  a les 9:00 h. del vespre.  
A les persones que us quedeu  a dormir a l'hotel, us demanem que no accediu a les 
habitacions abans que els responsables no les hàgim distribuït.  
 
Responsables de la sortida:  Lali Roselló i Marià Manzano (amb la inestimable col·laboració 
de la Marta Rius i Miquel Amador) 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 


