
Coneguem el Montseny
Diumenge 5 de juny de 2016

Santa Fe del Montseny i l’Empedrat de Morou

“Una balconada rocallosa amb grans vistes sobre el Montseny”

Sortida de tot el dia en cotxes particulars: de Sarrià cap a Sant Celoni i Santa Fe del Montseny.

Pel Carrer Major de Sarrià cap a Can Caralleu incorporeu-vos a la Ronda de Dalt B-20, direcció Besos. A la
Trinitat seguir per la AP-7, direcció Girona, fins la sortida 11 cap a Sant Celoni/Montseny. A la rotonda, passat
el peatge, seguir  cap a Sant Celoni i  a la següent rotonda anar per la primera incorporació,  cap a Sant
Celoni/Montseny est, per la C-35. Seguir per la sortida que diu Sant Celoni/Olzinelles i a la rotonda anar per la
quarta (4ª) sortida, cap a Stª. Fe del Montseny, per la BV-5114, passant per sota de la C-35. Passarem per
l’interior de Sant Celoni, tot seguint les indicacions que trobem a les cruïlles, i anirem seguint ja sempre per la
BV-5114 cap a Campins i Stª. Fe del Montseny, fins el Centre d’Interpretació Can Casades. Total 1.15 h i 72
km.

Horari: Trobada a la Pl. de Sarrià a les 8 h. Retorn aproximat a Sarrià cap a les 17.30 h.

Recorregut circular a peu: Iniciarem la caminada a les 9.15 h des dels Sequoies del Centre d’Interpretació
Can Casades, cap a l’ermita, Can Lleonard i la Casa Partida, pujant cap el pla de Mulladius on esmorzarem.
Seguint per la variant anirem cap el Pou de neu, l’Esquei i el Turó de Morou. Baixarem per l’Empedrat de
Morou cap a la Fageda i Can font de Corts; anirem cap a la font del Baladrell, el Pantà de Santa Fe, la font del
Frare, el pla de l’Espinal i la font de Passavets on dinarem. I d’aquí erribarem al lloc d’inici cap a les 16:15 h.

Distancia: 13,5 quilòmetres.

Desnivell:  450 metres.

Requeriments de la sortida: Portar aigua, esmorzar, dinar, roba i calçat adequats. Cal inscripció prèvia a
qualsevol  de  les  dues  entitats  (per  correu  electrònic)  i  comunicar  si  es  disposa  de  cotxe  amb  places
disponibles o si se’n necessita. Els no conductors pagaran 5 € als que portin el cotxe.

*Aquesta  sortida  està  subjecta  a  la  normativa  d’activitats  esportives;  és  necessària  la  inscripció  prèvia  i  la
contractació d’assegurança. El preu de l’assegurança és de 5 €, per qui no disposi de la llicència anual.

http://www.elsblaus.cat/notes-informatives#feec
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