
 

Diumenge 24 de Novembre de 2019 
 
Sortida en Cotxes: Sortirem pel nus de la Trinitat, i les autopistes C-58 i C-16 durant 90 km fins 

arribar a la sortida 90 (Prats de Lluçanès, Gironella Nord), a la rotonda agafarem la 
segona sortida direcció a Olvan seguint per la C-62 durant 13 km fins arribar a una cruïlla 
on girarem a l'esquerra per seguir per la BV-4346 fins arribar al pla de la Quar.  

Recorregut: Sortirem del pla de la Quar seguint el GR-241, seguirem diferents pistes i senders 
fins arribar a una carretera, que seguirem durant 3 km deixant la riera de Merlers a la 
nostra dreta. Després passarem per la Boadella i seguidament tornarem a sortir a la 
carretera passant pel pont romà i arribar al Cobert de Puigcercós, on dinarem al restaurant 
del Càmping Cobert de Puigcercós.  

   

Distància: 9,600 km 
Desnivell positiu: 270 metres  

Requeriment per a la sortida: Roba adequada per a la muntanya, un bon calçat, aigua, i 
l'esmorzar. 

Horari: Sortida des de la Plaça de Sarrià a les 8.00 h per començar a caminar a les 9.30 h. 
Arribada a Sarrià a les 17.30 h aprox.  

L'activitat té un preu de 28 €, els socis 25 €. L'import es tindrà que abonar el responsable de la 
sortida abans de sortir en els cotxes de la Plaça de Sarrià.  

Menú: Amanida i canelons de carn, a escollir hi haurà Bacallà amb salsa, Botifarra, xai a la brasa, 
beguda, postres, i cafè. 

Inscripcions: www.elsblaus.cat/inscripcio_tots  abans del 22 de Novembre. 

Els que no portin cotxe hauran de pagar 10,00 € als que el portin. 

Responsable de la sortida: Antoni Catasus 690.06.43.93 

 
 
 
 

SORTIDA PER FER EL MANTENIMENT DEL GR-241 

Del Pla de la Quar al Cobert de Puigcercós 

La caminada d’aquesta activitat està subjecta a la normativa d’activitats esportives, és necessària inscripció prèvia i 

contractació d’assegurança, que facilitarà l’entitat per 5,00 €  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.  


