
 SORTIDA DE TOT EL DIA PER EL PARC DEL MONTSENY  
AIGUAFREDA - EL BRULL - AIGUAFREDA 

Diumenge 18 de Octubre de 2015 
 
Sortida en cotxes: Sortim de la plaça Sarrià, Ronda de Dalt direcció Trinitat, i autopista 
C-33 direcció Girona. Seguirem fins a la sortida 2 direcció Parets/Vic/Puigcerdà, i per la 
carretera C-17 durant 26,6 km fins arribar a la sortida:  Muntanyà/St. Martí/Aiguafreda. 
Després seguim la Ctra de Ribes vorejant l’autovia, fins arribar a una rotonda on seguirem 
recte fins a una segona rotonda on trobarem el parc de la carretera. En aquest punt 
aparcarem els cotxes per esmorzar i començar a caminar.  
 
Recorregut: És una bonica sortida que recorre diferents pistes i senders, gaudirem 
d’unes meravelloses vistes, i visitarem el dolmen de Can Serra de la Arca. Arribats al 
municipi del Brull, farem una parada de 40 minuts per dinar. Després passarem per la 
muralla de Montgròs, pel centre d'art i natura La Frau que podrem visitar, i per la  riera de 
Martinet fins a arribar al Gorg amb el mateix nom.  

  
Distància: 21,300 qui lòmetres 
Desnivell positiu: 804 metres acumulats 
 
Requeriment per a la sortida: Portar un bon calçat, pantalons llargs, aigua, l’esmorzar i 
el menjar ja que és una sortida de tot el dia.  
 
Horari: Sortida de la plaça Sarrià a les 8.30 h inici de la caminada a les 10,00 h des del 
parc de la carretera.  
Final previst a les 17.15 h; a Sarrià a les 18.00 h. 
 
Inscripcions: Al local del Centre Excursionista Els Blaus (Cornet i Mas, 15) o per correu 
electrònic esports@elsblaus.cat, indicant nom, cognoms, Telefoni i DNI (en cas de no 
ser federat).  
 

Els que no portin cotxe hauran de pagar 5 € als que el portin. 
 

Responsable de la sortida: Antoni 661.159.746 
 
 

CENTRE EXCURSIONISTA 
ELS BLAUS 

Aquesta sortida està subjecta a la normativa d’activitats esportives, és necessària inscripció prèvia i 

contractació d’assegurança. L’assegurança val 5,00 €  per qui no disposi de la llicència anual. 


