Centre Excursionista

Els Blaus

SORTIDA DE TOT EL DIA PER MURA I VOLTANTS
Mura – La Mata – Mura
13 de novembre de 2016
Sortida en cotxes: sortim de la plaça de Sarrià cap a la Ronda de Dalt i cap a l'autopista
C-58 direcció Manresa durant 38 km. Després agafarem l'Autovia B-40, seguirem
fins arribar al final per agafar la carretera BV-1221 direcció a Matadepera durant
18,3 km fins a la cruïlla amb la Carretera BV-1223 direcció a Mura. Ja a Mura
aparcarem els cotxes a l'aparcament que hi ha al costat de l'oficina de turisme.
Recorregut: Començarem a caminar des de l'oficina de turisme de Mura a les 9.30 h
ascendint fins arribar al Turó de la Roureda on farem una parada de 20 minuts per
esmorzar, després seguirem amunt fins arribar al Pou de Glaç de la mata on
començarem el retorn avall al punt d'origen passant per l'Ermita de Sant Jaume, el
collet del Vent i la Font Freda.

Distància: 12,400 quilòmetres
Desnivell positiu: 589 Metres
Requeriment per a la sortida: Portar l'esmorzar, dinar, aigua, roba i sabates adequades
per a la muntanya i els bastons ja que en algun tram ens faran falta per la dificultat
del terreny.
Horari: Sortida de la Plaça de Sarrià a les 8.00 h per començar a caminar a les 9.30 h,
final previst a les 15.00 h, arribada a Sarrià a les 16.30 h.
Els que no portin cotxe, hauran de pagar 10 Euros als que en portin.
Responsable de la sortida: Antoni Catasús 690064393
Aquesta sortida està subjecta a la normativa d’activitats esportives, és necessària inscripció prèvia i
contractació d’assegurança, que facilitarà l’entitat per 4,00 € per qui no disposi de la llicència anual.
Qui no sigui soci/a de l’entitat, haurà d’abonar 5,00€ (adults) en concepte de R.C.

