
34ª Caminada AMPA 

Menéndez y Pelayo.  

Fira de l’Avet d’Espinelves 
 
 

• Dia i hora: diumenge 2 de desembre a les 10h. 
 

• Lloc de sortida i arribada: rotonda d’entrada al poble de Viladrau 

• Material necessari: roba còmode per caminar, calçat adient 

(ideal botes de muntanya), impermeable (per si canvia el temps a 

mig camí) i aigua.  

• Desnivell: uns 150 metres. 
• Recorregut total: 9.9 km. (5:00) 
 

• Qui pot venir?: tots els nois i noies del nostre institut, 

acompanyats del pare, mare (ni l’AMPA ni els organitzadors es fan 

responsables de ningú)..... ex‐alumnes, professores, professors! 

 

Anem a la famosa Fira de l’Avet d’Espinelves, però sense cues ni 

problemes d’aparcament. Anirem caminant des de Viladrau, per 

gaudir de les darreries tardorals de les Guilleries. Per arribar fins a 

Viladrau és imprescindible vehicle privat, ja que diumenge no hi ha 

transport públic. 

Des de la rotonda d’entrada a Viladrau resseguirem la sortida en 

direcció nord‐est fins enllaçar el caminoi que ens portarà al 

Masmiquel i Casadevall. A nord arribem a coll del Sabater, i a partir 

del Pla Estaller cap al collet de Mas Miquel. Estem seguint l’antic 

camí de Viladrau a Espinelves, que fa més de 100 anys que es va 

abandonar pel pas dels carruatges arran de l’obertura de la 

carretera.  Resseguint els diferents sots que baixen al torrent de la 

Casanova arribem al Pla de Can Feliu, límit municipal entre 

Viladrau i Espinelves.  

Ara toca baixar sempre amb boscos mixtos de faigs, roures, alzines 

i castanyers. Al final veiem la magnífica silueta d’Espinelves, però 

primer creuarem per cota la C‐25 pel pas habilitat. A l’inici passem 

per l’Arborètum de Masjoan, i ja creuant la riera arribem a 

Espinelves. 

Dinem aviat a Espinelves. Cada família por portar el seu dinar o 

comprar el que desitgi a les paradetes de la Fira. Dora tornem pel 

mateix camí a Viladrau, abans de les 5h. hem d’estar al poble, just 

quan es fa de nit i s’encenen les llums de Nadal de Viladrau. Potser 

volem prendre una xocolata desfeta a la Plaça Major? 

 

Per qualsevol dubte poseu‐vos en contacte amb els organitzadors:  

• Oscar Farrerons: oscarfarrerons@yahoo.es (607.82.05.51) 

• Marc Anton: efont222@xtec.cat (687.06.68.93) 

Si us plau confirmeu la vostra participació per correu electrònic. 


