Marxa nòrdica · Rupit – Cingles del Collsacabra

[message background_color=”papayawhip”]

Totes les places d’aquesta sortida han estat
cobertes
Sentim les molèsties que aquest fet us pugui
ocasionar
[/message]

Dissabte, 10 de març
DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
Es tracta d’un recorregut circular de 14 quilòmetres i uns 500 metres de desnivell, en un
paratge excepcional per l’orografia dels cingles, els boscos de roures i faigs i les vistes
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excepcionals en 360º.
Sortirem de l’aparcament de Rupit i, seguint el GR, anirem pujant fins al Mas Rojals. Ens
aturarem a esmorzar en un mirador per gaudir de les espectaculars vistes a les Guilleries. A
través d’una pista continuarem fins una magnífica casa del segle XIII, un exemple notable
del gòtic rural català i un bé cultural d’interès nacional, anomenada L’Avenc amb grans
vistes al Montseny. En el camí, i des dels cingles, podrem admirar el vol d’aus rapinyaires
que nien a les roques.
Un cop arribats a L’Avenc, prendrem un camí fins la Rocallarga. Per les contrades es diu
que és un indret
privilegiat des del qual es gaudeix d’una de les vistes més impressionants de les muntanyes
del nostre país: el Pirineu –de la Serra del Cadí fins el Canigó-, el Montseny, les Guilleries i,
si el dia és clar i ens ho permet, també les illes Medes i el mar. Anirem fent el camí de
tornada enmig de boscos de faigs i roures fins arribar de nou a Rupit.
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MATERIAL
Cal que porteu roba i calçat adequat per l’època de l’any i els bastons. També l’esmorzar i
aigua.
ASPECTES ORGANITZATIUS
Sortirem puntualment a les 7.00 h de l’Hotel Don Cándido. Començarem la caminada un cop
arribem a Rupit sense temps per aturar-nos. És per això, que us aconsellem fer el cafè
abans de sortir de casa.
Qui ho desitgi es podrà quedar a dinar en un restaurant a Rupit. El preu del menú és de
17€. Cal confirmar-ho abans del dijous 8 de març per fer la reserva en ferm.
Els desplaçaments el farem en cotxes particulars (despeses a compartir).
[message background_color=”Papayawhip”]

Fitxa tècnica:
Lloc i hora de sortida: hotel Don Cándido a les 7.00 h
Durada: 4.30 h (esmorzar inclòs)
Dificultat: baixa
Quilometratge: 14 km
Desnivell: 500 m
Vocals:
Pili Pérez ( 658 930 058 )
Elisenda Estany ( 650 837 088 )
Preu de la sortida: 5 €. Gratuït per als socis del CET
Preu del dinar: 17 € que es pagaran al restaurant
Desplaçaments en cotxes particulars, despeses a compartir.
[/message]
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