Vols venir a caminar?

Any 2018

Centre Excursionista
Anem a Caminar
Registre: Secció esportiva núm. A01174—Entitat jurídica núm. 32139

Programa de sortides
-13 de gener: Quan el Montgrí
s’aboca al mar (Mingu i C. Mary)
-27 de gener: Valls dels Molins del
Ridaura (Isabel,Natxo,Maria,Pere,Lluís)
-10 de febrer: Capmany,ruta megalítica (Mingu i C. Mary)
-24 de febrer: Serra de l’Obac
(Llorenç)
-10 de març: Sant Grau (Mingu i C.
Mary)
-24 de març: Balconades de Tavertet
(Montse i Joan)
-14 d’abril: St.Miquel Formigues
(Ramon Masachs)
-28 d’abril: Salts i gorgs torrent del
Puig (Montse i Joan)
-12 de maig: Sta.Llúcia de l’Arboç
(Ramon Masachs)
-26 de maig: Volcà de la Crosa
(Isabel,Natxo,Maria,Pere,Lluís)

-09 de juny: St. Iscle Colltort Fontpobre (Mingu i C. Mary)
-22 de setembre: Ulldeter-Gra de
Fajol (Mingu i C. Mary)
-13 d’octubre: Ruta megalítica Roca
Vallès (Isabel,Natxo,Maria,Pere,Lluís)
-27 d’octubre: Baumkes d’Uja- St.
Aniol d’Aguja (Llorenç)
-10 de novembre: St. Joan de
l’Albera (Mingu i C. Mary)
-24 de novembre: La Juncosa-Talaia
de Montmell (David)

Ruta de la Vall dels molins
del Ridaura
Recorregut a peu: Aquest recorregut, que ressegueix un tram de
la Vall del Ridaura, ens mostra el fort lligam que de temps ençà han mantingut els habitants de les Gavarres amb els recursos naturals que oferien
aquestes muntanyes.
Fusta, llenya, argila, calç i aigua han donat lloc a molts oficis. En aquesta
ruta podrem fer una aproximació a l’aprofitament de la força de l’aigua que subministrava l’energia per moldre el blat i convertir-lo en farina.
La ruta dels Molins ens endinsa en un paisatge únic amb edificis singulars.
L’alt nombre de molins ha generat un paisatge cultural singular ple de
vestigis relacionats amb la manufactura de la farina: molins, moles,
regs, rescloses, basses...
Passarem pel Molí d’en Xòrrec, Molí de can Nadal, Resclosa de can Nadal,
masies de Can Bonet i can Moner, Molí de can Carreras, forn de calç i molí
de Més Amunt. Trobarem rescloses i algun gorg i passarem per algunes
parts restaurades de regs i canals.
És una ruta circular i tenim previst dinar al mirador dels Carcaixells.

Desnivell: 137 m.
Distància: 13,5 km Durada: 5- 6 h. amb parades
Dificultat tècnica: cap
Atenció: Per assistir a les excursions, es necessita assegurança esportiva
que cobreixi sortides de muntanya. Si no en teniu, caldrà que aboneu 6 € per
sortida per fer la llicència temporal.

Dissabte,

27 de gener‘18
Hora sortida:
3/4 de 9 h: Parròquia Poblenou
9 h: Piscina municipal de SALT
2/4 de 10 h: Mobles Mulà Just al costat de la C-65 ( després de
Llagostera, en direcció Santa Cristina d’Aro) Sortim a Mobles Mulà i fem
aproximadament 1 km per una pista de terra (en paral.lel a la C-65).
Deixarem els cotxes aparcats sota el viaducte. Enviem croquis a part.

Cal portar esmorzar i dinar, i anar ben
calçat (preferiblement botes de muntanya)

Pàgina web: http://www.parroquiapoblenou.cat
Facebook: https://www.facebook.com/groups/anemacaminar/
Fotos sortides: https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive

