Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Turó Gros del Montseny (ruta botànica)

Data: 16-XI-2014

Temps aproximació amb cotxe:
Temps de caminar (orientatiu):
Des de Vilassar, per Sant Celoni,
3 h.
Mosqueroles, la Costa de Montseny i
carretera al turó de l’Home: 62 km (1.30 h).
La carretera des de Mosqueroles no permet
córrer.
Grau de dificultat: poc fàcil (algun tram es
Desnivell: +350 m; – 350 m
recorrerà fora de camí)
Responsables i telèfon de contacte:
Joan Lluís Zamora (Tel. 680 632 387)
Josep Nuet (Tels. 933 033 913, 669 804 419)
Horari
7.45 h. Ens trobem a l'aparcament de la Quintana per sortir a les 8 h.
9.30 h. Trobada a l’aparcament de Montllobar. Esmorzem i expliquem l’excursió.
10 h. Comencem a caminar. Al llarg de tot el recorregut farem algunes parades per a
veure i comentar la vegetació que anem trobant.
13.30 - 14 h. Dinar (a l’Aveteda o al Roc Perer).
17 - 18 h. Arribada a Vilassar de Dalt.
Material:
• Botes de tresc
• Bastons telescòpics
• Capelina
• Roba d’abric pel fred i el vent
• Guants
• Esmorzar i dinar
• Aigua (no hi ha fonts)
• Els qui vulgueu anotar les plantes que veiem, porteu una llibreta i bolígraf
Itinerari:
Aparcament de Montllobar (carretera de la Costa de Montseny al turó de l’Home), coll del
Vent, turó Gros, coll Pregon, Rocs Cremats, l’Aveteda de Passavets, Roc Perer,
aparcament de Montllobar.

Nombre d’assistents: Valoració: interesantíssima ruta circular pel Montseny per
18
conèixer diferents tipus de vegetació i identificar arbres, matolls
i espècies. Molt bon temps i vistes fins al cap de Creus.
Vegeu el mapa de la pàgina següent

El punt vermell indica l’aparcament de Montllobar, que es troba, pujant, a l’esquerra
de la carretera, on ens trobarem al matí.
La línia discontínua negra, és l’itinerari que se seguirà.

