Propera excursió: Montserrat (zona agulles i Montgròs)
dimecres, 13 de febrer de 2013 19:29

Diumenge 24 de febrer : Montserrat - Les Agulles i el Montgròs

Ens trobarem a les 8:30h al Pàrquing del Vapor per repartir-nos en els cotxes. Anirem amb els
cotxes fins a "Can Maçana", una mica més amunt del Bruc
.
Ens mourem tots per la zona de Can Maçana i les Agulles, a l'extrem oposat del Monestir i
una zona menys transitada. A Can Maçana hi ha un gran aparcament i una zona de picnic on
ens reunirem quan cada grup hagi acabat el seu recorregut. Com sempre, l'excursió és oberta
a tothom (famílies, amics, etc). Els itineraris que us proposem són:
1- Passejada per Montserrat: Can Maçana - Coll de Guirló - Font - Castell de Sant Pau Can Maçana
Passejada tranquil·la d'un parell d'horetes, coneixent racons amagats (castells, fonts,
dolmens...) per l'entorn Montserratí. Apte per totes les edats!
2- Excursió curta: Can Maçana - Coll de Guirló - Refugi Vicenç Barbé - Coll de Porc - La
Cadireta
- Can Maçana
Recorregut d'unes 3 hores aproximadament, amb un únic tram de grimpada poc perillós. Apte
per a totes les edats (castors i llops valents acompanyats)
3- Excursió llarga: Can Maçana - Coll de Guirló - Refugi Vicenç Barbé - Montgròs - Canal
de la Font de la LLum - La Cadireta - Can Maçana
Recorr
egut de 5 hores amb trams de grimpada en pujada i algun de baixada. Apte a partir de
Pioners i (ràngers valents acompanyats)
Porteu dinar si us animeu a dinar plegats a la zona de picnic de Can Maçana!
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Apunteu-vos enviant un mail a 50@caumartorell.cat

Següents excursions:
-

DIUMEMGE D'ALTURA - 17 març – Montseny: Matagalls, Agudes, Turó de l'Home
DIUMEMGE D'ALTURA - 7 abril – Pallars: Sant Corneli
DIUMEMGE D'ALTURA - 5 maig – Cerdanya: Perafita i Monturull
DIUMEMGE D'ALTURA - 9 juny – Berguedà: Puigllançada i Tossa d'Alp
DIUMEMGE D'ALTURA - 14 juliol – Vallter: Bastiments, Gra de Fajol, Turó de la Llosa
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