
          CENTRE EXCURSIONISTA  
                         ELS BLAUS 
          

   
 

Sortida pel dimarts 21 d’abril de 2015 
 

Puigsou, 992 m. Cim més alt del Gironès  
 

Ens trobarem per sortir amb AUTOCAR a les 7,00 h. del matí a la Placeta dels Blaus o a les 
7,15 a la sortida metro Alfons X cantonada Lepanto. Podrem esmorzar de ganivet o de motxilla 
al restaurant Les Estunes, (Porqueres) on també dinarem de menú que podrem escollir quant 
esmorzem. 
 

 
 
 
 
 

  
Desprès d’esmorzar agafarem l’autocar i anirem per la carretera fins a Pujarnol continuant 
amunt en direcció a la Ermita de Sant Nicolau arribant fins el encreuament amb la pista que 
puja des de Canet d’Adri on deixarem l’autocar (sota mateix del Puigsou). Aquí començarà la 
ruta prevista pels caminadors.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Caminada de 2 h o 2,30 h segons vulgui cada caminador : des de on deixem l’autocar , 
anirem per camí bo en direcció al Santuari de Sta. Mª. de Rocacorba. Mes o menys a mig camí 
agafarem un trencall per pujar al Puigsou a fer la foto i tornar al camí deixat. Un cop arribats 
al santuari , podrem tornar per el mateix camí fins l’autocar, o agafar altre camí per anar al 
Poble de Rocacorba (quasi abandonat). Un cop al poble agafarem una pista que ens portarà 
fins l’autocar. Un cop arribats tots al autocar i segons el temps i l’horari, podrem allargar el 
camí uns 45 minuts per un camí de bosc mol bonic i en baixada fins a l’Ermita de Sant Nicolau 
on ens esperaria de nou l’autocar. 
Ja de baixada amb l’autocar, podrem fer una parada facultativa (si tenim temps) a una gran 
casa pairal on un grup de naturistes venen productes fets per ells. 
Arribats al restaurant dinarem i com a molt tard marxarem a les 16.30 h per arribar a Barna 
amb tems suficient per que els cules puguin anar al camp. . . . . 
 
El preu del autocar + menú + propines es de 31€ que es cobrarà al autocar. 
El menú NO inclou cafè ni xarrup. 
Tots els extres del esmorzar , del vermut i del dinar els pagarà cada un. 
PLACES LIMITADES A 32 PERSONES 

 
Es recorda que la Llei obliga a la Entitat a verificar que les persones que assisteixen a les sortides organitzades 
estiguin federades , cas contrari se’ls hi te de facilitar la llicencia temporal d’un dia al preu de 5€. 


