Centre Excursionista

Els Blaus

SORTIDA DE TOT EL DIA PER EL GARRAF
COVA NEGRA – PUIG D`EN BORONET – COVA DE ST LLORENÇ

Diumenge 12 de febrer de 2017
Sortida en cotxes: Sortida de la Plaça de Sarrià, cap a la Ronda de Dalt direcció Llobregat fins a la
C-32 direcció Sitges, després del peatge prendrem la sortida 31 Aiguadolç port/Sitges. Seguirem
per la C-31 durant 500 m fins a una rotonda, allà agafarem la 3a sortida cap a la urbanització de
Levantina / Quintmar, aquí ens reagruparem per seguir tots junts fins al punt de sortida.
Recorregut: Sortirem de la urbanització passat per un centre eqüestre agafant un sender per pujar fins
a la Serra del Gafarró on ens desviarem per arribar a un merendero on esmorzarem. Després
seguirem per diferents pistes i senders fins al Coll de Pota de Cavall on ens trobarem un descens
molt pedregós i amb precaució arribarem a la Cova Negra que podrem visitar. Després passarem
pel Castell de Jafre i pel Collet de la Fita, Turó Rodó i el Puig d`en Boronet on pararem per
menjar. Amb les forces recarregades seguirem fins a la Cova de Sant Llorens que també podrem
visitar. Finalment baixarem per una altra zona molt pedregosa fins arribar als cotxes.

Distància: 16,450 quilòmetres.
Desnivell positiu: 637 metres.
Requeriment per a la sortida: Portar l'esmorzar, força aigua ja que no passem per cap font, el menjar,
un bon calçat al ser possible amb canya, frontal o llanterna per explorar les coves, i bastons ja
que ens seran de molta utilitat.
Horari: Sortida de la Plaça de Sarrià a les 7.30 h arribada a l'entrada de la urbanització de
Levantina/Quintmar a les 8.10 h inici de la caminada a les 8.30 h. Final previst a les 16.00 h.
Els que no portin cotxe hauran de pagar 7 € als que ho portin.
Inscripcions: a www.elsblaus.cat/inscripcio_garraf/ o al nostre local social
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 4,50 € 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.
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