Mare de Déu del Mont des de Beuda
28 de novembre de 2018

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Casas, Pep Comas, Mercè Font,
Julià Llobet,Toni Manuel, Josep M Martínez, Miquel Maymó, Manel Molina, Tere
Pinto, Ismael Porcar, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca.
Distància: 12,04km. Temps: 5,32h. Temps en moviment: 4,01h. Desnivell: 847m+.
Temp: 8 graus.
Cotxe: 110km, Jaume Bertran, Manel Molina, Ismael Porcar.
Ens trobem a les 7h del Matí al Ramassar,
ens saludem, ens repartim als cotxes i
marxem cap a l’autopista fins Girona Nord,
direcció Besalú i Beuda, passem pel poble i
seguim, fins trobar un aparcament.
Fa un matí fantàstic som 15 de colla.
Són dos quarts de nou i comencem a
caminar. Quan portem un Km trobem un
rètol que diu “zona d’escalada” el seguim
però ens equivoquem, tornem enrere, per a
reprendre el camí correcte. Seguim els
senyals taronges i verdes que no deixem
en tot el matí. La pujada és constant i
bonica però és fa feixuga, en un punt
creuem la carretera i sortim a la Font de la
Roca Pastora, seguim per la carretera fins
el Monestir Benedictí de Sant Llorens de Sous, espectacular i sorprenen, prop de la Font dels
frares hi parem esmorzar.
Reprenem la pujada pel PR que està ben marcat, per arribar dalt el Santuari de la Mare de Déu. del
Mont. A les dotze arribem a dalt, l’ hostatgeria i el santuari estan tancats, anem fins el mirador, hi
ha l’estàtua de coure de mossèn Cinto Verdaguer i la taula geogràfica, amb tots els cims del
voltant,
Les vistes són espectaculars veiem tot l’Empordà, la Garrotxa, el Pirineu i el Pedraforca, està
nevat.
El cim d’avui fa 1.125m. Fem les fotos reivindicatives. LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.
Fem la baixada pel mateix camí de pujada, fent un reagrupament a la font de la Roca Pastora.
Anem baixant, a bon ritme per arribar tots junts als cotxes a les dues. Anem a dinar a Palera, al
restaurant El Claustre de Palera, el mateix edifici de l’ermita del Sant Sepulcre de Palera.
Hem estat molt ben atesos. Al sortir ens fem una foto de grup també reivindicativa.
La propera setmana anirem al Santuari de Cabrera, per Aïats . Sortirem a les set del matí de la
zona esportiva de Corró de Vall.
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