
 L’Agulla Grossa i El Grony de Miralles 
Diumenge 24 de febrer de 2019 

Sortida matinal 
  Sortida:  En cotxes particulars, a les 7:30 h. des de la plaça de Sarrià. Arribada prevista a Sarrià a 

   les 14:30 h. Degut a que el viatge d’aproximació té una durada de 1:30 h., i la tornada també, es 
   sortirà puntualment a les 7:30 h. Així que cal estar una estona abans en el lloc de sortida al matí. 

Recorregut: Caminada circular per la Serra de Miralles: Castell i Ermita de Stª Mª de Miralles,  
Coma-Roques, l’Agulla Grossa, el Grony de Miralles (vèrtex geodèsic i un dels 100 cims 
de la FEEC) i la balma del Balç de Fontanilles.  

   
Horaris:  Trobada a la plaça de Sarrià a les 7:20 h. mìnim. Final previst de la caminada a les 13 h.  

Distància:  11 km. 
Desnivell:  560 m. 
Dificultat:  moderada.  

Requeriment per a la sortida:  Portar aigua, esmorzar, roba i calçat adequats per muntanya.   

La sortida es farà en cotxes particulars, a repartir el cost del viatge entre els seus ocupants. 
S’asignaran les places disponibles segons l’ordre d’inscripció; per tant cal indicar si es  disposa de 
cotxe i les plaçes disponibles al fer la inscripció. El divendres dia 22 es tancarà aquesta i als 
participants inscrits en darrera hora, si no hi ha lloc disponible, se’ls hi ho farà saber. 

Itinerari d’aproximació per cotxe:  direcció a Igualada per la A-2 fins la S-559, seguir en la N-IIa 
la ‘Ruta dels Castells de Frontera’, continuar per la C-37 a Stª Margarida de Montbui i a Valls, fins 
prendre una pista a la dreta, entre el km 53 i km 52, devant de Ca l’Escolà, per aparcar els cotxes. 

Coordinació:  Enric Fité. telf. 686.385.452 

CONEGUEM LA SERRA DE MIRALLES  

Aquesta activitat està subjecta a la normativa d’activitats esportives , és necessària la inscripció prèvia i 
la contractació d’assegurança , que facilitarà l’entitat per 5 € per a qui no disposi de la llicència anual. Per 
aquests casos, la inscripció es tancarà 24 h. abans de la sortida, per tal de fer la seva formalització prèvia. 


