46è PESSEBRE ITINERANT DEL C.E. ELS BLAUS
Diumenge 18 de desembre de 2016
Excursió des de Sant Llorenç Savall a Matadepera, per la serra de l’Obac.
sortida de tot el dia
Sortida en cotxes particulars: De Sarrià cap Sant Llorenç Savall, passant primer per Matadepera.
[Si el nombre d’inscripcions ho permet (mínim 30), la sortida es farà amb autocar, per comoditat de tots]

Itinerari d’aproximació: De Sarrià per la B-20, cap a la C-58, autopista de Terrassa i prenent la sortida
per la B-40 de Terrassa nord seguirem cap a Matadepera, per on anirem cap el Camí del Moliner,
al ‘parking La Mola’, per deixar algun cotxe pel retorn. Després seguirem per la BV-1248 i la BV124 cap a Castellar del Vallés fins arribar a Sant Llorenç Savall, a l’aparcament del Centre Agell.
Des d’aquí iniciarem l’excursió cap a les 9.30 h.

Horari: Trobada a la Plaça de Sarrià a les 7.45 h. Final previst a les 17.00 h, per arribar a Sarrià cap a
les 19.30 h.
Recorregut: Caminada lineal des de Sant Llorenç Savall a Matadepera, travessant la Vall d'Horta pel
pont de la Roca, pujant a la Mola de Sant Llorenç del Munt per la Canal de Santa Agnès i baixant
pel camí dels Monjos. A l’arribar al ‘parking La Mola’, els xofers dels cotxes ja aniran, amb els que
hem deixat aquí, a recollir els deixats al lloc d’inici. Els demés seguirem cap al centre de
Matadepera, pel carrer de Sant Joan fins la Parròquia. Els cotxes retornaran d’entrada pel passeig
d’Angel Guimerà, que es al darrera del de Sant Joan i allà ens trobarem tots per retornar cap a
Barcelona.
Distància: 15,5 quilòmetres
Desnivell: +633 m i –673 m.
Requeriments de la sortida: Portar aigua, esmorzar, dinar, roba i calçat adequats. Cal fer la inscripció
prèvia i comunicar si es disposa de cotxe amb places disponibles o si se’n necessita. Els que
requereixin lloc hauran d’abonar 5 € al conductor del cotxe.
ATENCIÓ: En el cas de que es faci la sortida amb autocar, caldrà assabentar-se quatre dies abans a les
entitats organitzadores, per tal de no venir a Sarrià amb els cotxes.

Inscripcions i assegurances, consulteu les secretaries dels Centres.

