Fulles i colors a la Fageda d’en Jordà

Diumenge 15 de novembre
Per fi ha arribat la tardor!! L’estació de l’any que més li agrada a la castanyera i a la nostra
mascota, la Piguetes, que no és castanyera però es fa un fart de menjar castanyes, moniatos,
panellets…
Però la Piguetes a més de menjar també camina i fer-ho entre arbres i fulles de mil colors és
una oportunitat que mai desaprofita. I quin millor lloc per gaudir d’aquests colors i olors
que el Parc Natural de la zona Volcànica de la Garrotxa. Farem una ruta circular pel parc
Natural començant per la Fageda d’en Jordà, un bosc de faigs excepcional que s’assenta
damunt d’una colada de lava que va emetre el volcà del Croscat, que també visitarem. La
ruta també passa per l’església Romànica de Sant Miquel de Sacot i el volcà de Santa
Margarida.
Passejar i jugar entre fulles, descobrir l’origen dels volcans, menjar les castanyes que de
segur la Piguetes porta a la motxilla… Coneixermóns, no us ho podeu perdre! Us hi esperem
a tots!!
Fitxa tècnica
Lloc i hora de sortida: 8:00 del matí a l’Hotel Don Càndido.
Durada prevista: Tornarem a Terrassa a mitja tarda.
Distància a recòrrer: 11,90 km.
Desnivell: 425 m.
Dificultat: BAIXA.
Consells específics: Roba còmoda per caminar, esmorzar, dinar i aigua.
Preu: Gratuït els socis i pares i nens no socis 5 euros.
Desplaçament: En cotxes particulars.
Molt important: Tant adults com nens han de tenir la llicència/assegurança federativa. En
cas contrari, heu de contractar l’assegurança temporal a Secretaria (2 euros per dia).
Inscripcions: Al punt d’atenció al soci del C.E.T. i a través del web www.ce-terrassa.cat.
Vocals: Ignasi ViIlarroya, Josep Bordas, Conchi Perez (666 97 64 53).
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