Vols venir a caminar?

Any 2017

Centre Excursionista Anem a Caminar

SORTIDES CULTURALS
MONTBUI I L’AIGUA

Bonica ruta per descobrir una comarca sorprenent. De la mà d'un guia expert visitarem
el Castell de Montbui, també anomenat Castell de la Tossa, que es dreça al cim d'una
muntanya que ateny els 626 metres d'altitud en un dels contraforts de la serra de
Miralles-Queralt, al municipi de Santa Margarida de Montbui, sent una magnífica talaia
des d'on hi ha una àmplia panoràmica de la Conca d'Òdena.
Ens desplaçarem després per visitar el Molins de la Font Trobada, en plena natura,
entre els termes municipals de Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí .
Aquestes ancianes edificacions, impregnades de l`historia de Catalunya des del segle
XIV descansen a la vora del torrent Garrigosa, en un entorn natural de gran bellesa on
hi trobem una gran varietat d`arbres i tota mena de vegetació. Ara es troba al nostre
abast poder gaudir, envoltats per l` historia, de veure en funcionament el Molí Petit i el
Moli Gran.

Durada: 2h;45 (amb desplaçament).
Llocs de trobada:
8:00; Piscina Municipal de Salt (De Salt a La Tossa per l’AP-7 : 151 Km. 2hores aprox.).
8:15;Parròquia de Poblenou (De Poblenou a La Tossa per l’AP-7: 122 Km. 1h. 35’aprox.).

Programa:
Ens trobem tots a les 10:00 a la zona de la Tossa de Montbui per fer un mos.
Podeu deixar els cotxes en una zona d’aparcament propera (vegeu plànol).
10:30 ; Inici de la ruta amb la visita al Castell de Montbui.
Finalitzada la visita, agafarem novament els cotxes i ens dirigirem a una zona
propera per dinar.
Preus
Adults socis :

8 €

Adults no socis: 14,25 €

Gratuït per a infants menors de 12 anys.

Important: Cal que feu inscripció prèvia fins el dilluns 15 de maig a:
anemacaminar@parroquiapoblenou.cat

Aquells que no estigueu federats haureu de pagar un suplement de 6 € de
llicència temporal per venir a la sortida.
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Nucli Antic !!

Si veniu per la C-25 (Eix des de Vic pels de Girona)
- Sortida 130 cap a C-37 (TARRAGONA/IGUALADA)
- A 22 km, rotonda i direcció IGUALADA
- A Santa Margarida de Montbuí, passeu pel Nucli Antic (direcció Valls)
- Passat 1 km del poble accediu a la BV2204 cap a la Tossa de Montbuí
Si veniu per la A-2 (des de Barcelona-Maresme)
- Sortida 559 direcció Vilafranca del P.
- A la primera rotonda accediu a la C-37 direcció IGUALADA
- A Santa Margarida de Montbuí, passeu pel Nucli Antic (direcció Valls)
- Passat 1 km del poble accediu a la BV2204 cap a la Tossa de Montbuí

ANIMEU-VOS, NO HI FALTEU !

