RECOMANACIONS
Per portar

Sortida organitzada pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza dels qui porta en el desenvolupament de
l’activitat, la forma física i les cobertures necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden incloure risc
físic dels participants cal estar en possessió de la llicència
federativa o assegurança temporal que cobreixi els accidents
de muntanya i que es pot tramitar a la secretaria del CEM.
Per a més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12. Horari:
dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 hores.
Correus-e de contacte:
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat
rosamaria@centreopticdelbages.com, Rosa Maria
Es prega confirmar assistència.

Calçat adequat per muntanya
Esmorzar i dinar
Gorra i crema solar
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua
Banyador i tovallola
Dues bosses de plàstic per posar als peus i
passar petits rierols.

Sortides en Família

Altres
Prismàtics
Càmera de fotos o vídeo
Farmaciola
Llicència Federativa

EL CASTANYER D’EN CUC
(Parc Natural del Montseny)

Diumenge, 14 d’Octubre de 2012
Trobada: 8:30 h. Entrada pral. de
l’aparcament del Carrefour de Manresa
(davant Bages Centre)
Sortida: 8:45 h. Arribada prevista al
pàrquing cap a les 10:00 h. (88 km)

COM ARRIBAR-HI

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Des de Manresa agafarem l’Eix Transversal
sentit Girona. Abans d’arribar a Vic agafem la C17 direcció Barcelona.
Sortim a La Garriga,
travessem el poble i la carretera BP 5107 ens
portarà fins a Cànoves. Un cop allà agafem la
pista cap a Vallfornés, direcció Nord.
Aparcarem just abans de l’embassament de
Vallfornés. És un pàrquing petit i convé arribar
d’hora per trobar-hi lloc, ja que el vigilant no
permet aparcar a les vores de la pista.

La ruta comença a la mateix zona d’aparcament.
Enfilem per la pista tot vorejant l’embassament
de Vallfornés fins a trobar el rètol indicador del
Castanyer

d’en

Cuc

i

deixem

el

pantà

a

l’esquerra.
El camí remunta el torrent de la Baga d’en Cuc.
Pels costats podrem veure petits salts d’aigua i
una espessa vegetació.

Seguim el camí durant

una bona
estona.

Poc abans d’arribar al trencall del

castanyer, trobarem una petita font natural a la
dreta del camí.

DADES DE LA SORTIDA
Dificultat: baixa
Durada: 4 h en total, parades no incloses.
Distància: 10 km. Aproximadament.
Desnivell: 400 metres.

Podríem aprofitar aquesta aigua fresquíssima
per a esmorzar o fer un mos.
Un nou indicador ens mostra la direcció del
castanyer, a l’esquerra. És un arbre monumental,
és l’exemplar de l’espècie Castanea Sativa de
més

perímetre

circumferència.

de

la

Península:

12m.

Té una alçada de 15m.

de

i una

capçada de 17.5m. El seu interior és buit. Es
comenta que fa anys hi va viure un carboner
durant l’hivern, amb llar de foc.

L’any 1936

l’arbre va patir un incendi accidental i per aquest
motiu se li va tallar el tronc principal.
La tornada consisteix en desfer el mateix camí.
Un cop haguem arribar al cotxe, podem agafar
les tovalloles i refrescar-nos els peus i dinar a
un gorg que tenim a tocar dels cotxes.

