
  Ascensió al Montner (830 m) i a la Rocacorba (933  m)   

Diumenge 15 de Novembre de 2015 
Sortida de tot el dia 

 
Sortides en cotxes:  Des de la Plaça Sarrià, sortim cap a autopista AP-7, direcció França 
fins arribar a la sortida 6, on agafarem la ctra. C-66  direcció a Banyoles . Després 
agafarem la sortida cap a Borgonyà/Mata/Banyoles Sud , en la rotonda prendrem la 
tercera sortida enllaçant amb la ctra. C-150a. A 2 km arribarem a una cruïlla seguirem les 
indicacions de Pedreres/Miànegues a l'esquerra,. Seguirem pel Carrer Mossén Ramón 
Avellana  durant 500m, per després girar a la dreta pel Carrer Isaac Albèniz  i després pel 
Carrer Carreras Candi . Després de creuar la població ens trobarem unes naus, seguirem 
fins a l'encreuament amb la carretera GIV-5247, on girarem a l'esquerra. La durant 6 km 
fins arribar el Pujarnol , on pararem a l'Hotel El Clar del Bosc per agrupar els cotxes i 
seguir junts fins al punt d'arribada. 
 

Recorregut:  Sortirem del Pla de Sant Nicolau, passant per la font de Sant Nicolau fins a 
arribar al cim del Montner a 830 m d'altitud. Després passarem pel Collet de Portelles, Coll 
de Saposa, castell de Rocacorba fins arribar al cim del Puigsou a 933 m d'altitud. 
Després seguirem la marxa passant per el Puig de Ric fins arribar als cotxes on 
finalitzarem la caminada. 
 

 
Distància:14,170 Km 
Desnivell positiu: 762 Metres acumulats  
 

Requeriment per a la sortida:  Portar un bon calçat, l'esmorzar, el dinar i aigua, ja que és 
una sortida de tot el dia. 
 

Horari:  Sortida de la Plaça de Sarrià a les 8.00 h arribada al Pujarnol 9.45 h, per 
començar a caminar a les 10.20 h. Final previst: 16.15h arribant a Sarrià a les 18.00h. 
 

Els que no portin cotxe hauran de pagar 10 € als qu e el portin. 
 

Inscripcions:  Al local del Centre Excursionista Els Blaus C / Cornet i Mas m º 15 o pel 
correu electrònic esports@elsblaus.cat  indicant nom, cognoms, DNI, telèfon, si es 
disposa de cotxe i si esta federat.  
 

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. 


