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TEMPS: 1 hora.
DISTANCIA: 5.260 m.
DIFICULTA!: Baixa.

Aquesta excursió está emmarcada dins del terme de Gualba,
enlrant al Pare Natural del Montseny, a la solana pero amb
un microclima propi, amb vegetació de bosc mediterrani: hi
trobarem hoscos de pins i alzines, amb sureres i algún roure; i
un sotabosc tipie: bruc, ginebra, arbogos... A l'época deis bolets
se'n poden trabar de diferents varielals: rovellons, pinelells,
rossinyols...
Quant a bestiar podem trabar senyals del pas deis senglars i ais
hoscos de pins restes deis menjars deis esquirols.
Aquesta passejada ens permet gaudir de magnifiques visles
sobre el Montseny, la riera i la valí de Gualba, el Montnegre, el
Castell de Montsoriu,...

L'itinerari está pensat per fer-se caminant, pero no treu que
es pugui realitzar en BTT o a cavall.

úRECOMANACIONS
•Aquest itinerari es pot fer a qualsevol época de l'any, lol i que
les mes agraídes son la primavera i la lardor. Convé no fer-la
després de dies de pluja per no malmelre els camins, alguns
d'ells poden eslar molí enfangáis.
•Cal portar calgat cómode per caminar.
•Cal sempre respectar la nalura i no sortir-nos deis camins ni
encendre cap lipus de foc.
•Les deixalles que generem les hem de retornar al poblé i dipo-
sitar-les en contenidors.
•Es convenient portar aigua, no en trobarem de potable al llarg
del camí.

•Els temps son orienlalius i no leñen en compte les parades, a aquesta
excursió hi podem dedicar un matí o lol un dia, les visles especlaculars
que té s'ho mereix.

Quan passem prop de masies, cal parar una especial atenció, teñir
cura i respecte peí bestiar i els conreus.

INICI: PLAQA JOAN RAGUÉ
(O M. O MIN. 180 M. ALT.)

Agafem el passeig del Montseny, per davant de la casa de la Vila fins
al final, on a la rotonda sortim per la 3a sortida, o sigui, seguim recle,
direcció Campins.

Trobem a 280m (3 min) Can Figueres. Conlinuem peí Passeig de Can
Figueres fins Irobar un trencall a l'esquerra (420m. 200m. alt.). Deixem
un trencall a la dreta. I el següent l'agafem a la dreta, direcció Cam-
pins. (625m. 7 min.) A pocs metres trobem un altre trencall, l'agafem a
l'esquerra, a l'esquerra ens queda Can Ramón.

Després d'una pujada continuada, entre un bosc de pins i alzines forga
dens, ens trobem amb la cruílla de la pisla de les canteres (1200m. 15
min. 270m. alt.), l'agafem un tros a l'esquerra. I seguidament trenquem
a la dreta.

Continuem pujant, a 1500m trobem un trencall a la dreta, el deixem (20
min.). Ens duria a Cal Sidra. Seguidament, en un giravolt del camí, pas-
sem peí sol de Cal Sidra, un torrent que baixa forga els dies de pluja.
Arribem a Can Mata (2250m. 28 min. 310m. alt) on deixem la pisla
asfallada per trencar a l'esquerra. Deixem trencalls clarament secun-
daris a dreta i esquerra, seguim per la pista principal, que en aquest

tram coincideix amb "El Camí", passa per un bosc on si som bons
observadors podem veure esquirols.
Arribem a una cruílla de quatre camins (3170m. 37 min. 260m.
alt), seguim recle. Tot i trabar diferents trencalls, que no es veuen
gaire transitáis, molts d'ells son camins per desenboscar, hem de
continuar per la pista principal.
A l'esquerra tenim magnifiques vistes sobre el circ de la riera de
Gualba, podem veure el Salt de Gualba; el Castell de Montsoriu, el
Monlnegre,...
Ais 4130m. trobem un trencall a l'esquerra, l'agafem (47 min.
250m. alt.).
Baixem una forta pendent cap el Torrent de Can Gal. Creuem la
riera (4600m. 160 m. alt.) i remuntem per creuar la carretera de
les canteres (55 min).
Ens queda la casa de colónies "El Pinatar" a má dreta i nosaltres
agafem el camí cimentat avall (4800m. 200m. alt.). Al cap de poc
tros (4929m.), trobem un corriol a l'esquerra, l'agafem i el seguim
fins el carrer Martí Joan de Gualba, que agafem a má esquerra.

Fins al carrer Santiago Monteys que agafem a la dreta per arribar-
nos a la Plaga Joan Ragué.


