3
37ª Cam
minada
a AMPA
A
Menén
ndez y Pelayo
o
El torren
nt de le
es Mil Veus
V
dee Gualb
ba
 Diaa i hora: dium
menge 2 de juny a les 9h30h.
 Llo
oc de sortida i arribada: davant
d
estaciió RENFE Gu alba
 Maaterial necesssari: roba còmode
c
perr caminar, ccalçat adientt (ideal
bote
es de muntanya), imperm
meable (per si canvia el ttemps a mig camí) i
aigua.
 Portar esmorzaar i dinar
 De
esnivell: uns 990 metres.
 Recorregut total: 9.2 km. (44:00h).
 Qu
ui pot venir??: tots els no
ois i noies de
el nostre insstitut, acomp
panyats
del pare, maree (ni l’AMPA ni els organiitzadors es faan responsables de
nin
ngú)..... ex‐alumnes, proffessores, professors!
Iniciem la pista entre boscc i prats, al fons majes tuós el Montseny.
Baixxem al torreent de Can Renau. Ane
em creuant el sot per senzills
ponttets de fustaa. A l’esquerrra trobem la
a font de Caan Cortina. Llargues
fulle
es de falguerra entapissen i donen al lloc una veerdor caracte
erística.
Conttinuem sot aamunt fins laa font de Ca
an Muntada.. Tant aquesta com
l’antterior font só
ón de raig molt
m variable.. El masover de la casa propera
p
ens explica que quan els camps eren plens d’hortal isses, alesho
ores les
olt abundosees.
fonts rajaven mo
Entrre camps arribem a Can
n Pascual, avui
a
reconveertit en restaurant.
Aquíí enllacem amb la ruta lo
ocal senyalittzada PR‐C 2 11. La pista terrera
asce
endeix entree camps. A les feixes podem
p
obseervar algunaa alzina
centtenària. Som al Rieral de la Barcelone
eta.
Avan
ncem per un
n bosquet d’aalzines i prossseguim a noord. Abando
onem la
pistaa de terra i seguim la senyalització
s
per un sennderó entre suros i
alzin
nes. Primer p
planegem, però
p
despréss anem baixxant fins creuant el
sot de Can Sivina per un pontet de fusta.
f
Ascenndim i passe
em per
n Barnedas, avui
a allotjament rural.
davaant Can Joan
Passsem per Cal Dragó i pren
nem el “cam
mí de pas”, quue voreja less Cases
Blan
nques. Entrem a Gualbaa per la Llob
bregosa. Justt davant ten
nim les
ruïnes del Mo
olí de Can Figuera. Enllacem am
mb l’itinerarri local
m les fonts del
d Pont (18881), del Rello
otge, la
“Pattrimoni i Entorn”, visitem
del Ferro,
F
i l’esgllésia romànica de Sant Vicenç
V
de Guaalba.
Gualba Arraulida a
Reto
ornem per laa font de Caan Blanxó i la riera de G
l’om
mbra d’un gran plataner trobem font Maynou. PPassem per davant
can Masferrer i eenllacem de nou per on hem passat a l’inici.
Per qualsevol
q
du
ubte poseu‐vos en contaccte amb els oorganitzadors:

Oscar Farrrerons: oscarrfarrerons@yyahoo.es (6007.82.05.51)

Marc Anto
on: efont2222@xtec.cat (6
687.06.68.933)
Si uss plau confirm
meu la vostraa participació
ó per correu electrònic.

