Marre de D
Déu del
d Mo
ont de
es de Beuda
B
a
15 de març de 2017
Integrants: Josep
p Carbonell, Vicenç Catafal, Jooan Corbe
era, Josep M
Farnés, Josep M. Martínez, Miquel May
ymó, Maneel Molina, Jo
osep Oraniias,
Ismael Porcar (i la Neret), Jos
sep Pous, Josep Roca i Josep Rodri
Distàn
ncia projec
ctada: 10,54
4km amb a
altures: 10,8
81km
6h
Temps: 4,56
Desnivells: 758m
m Acumulat: 766m C
Cotxe: 111 Josep
J
Carb
bonell, Maneel Molina i Ismael Porccar
Ens trrobem a less 7 a Lleron
na on amb tres
cotxess anem a la
a Garriga per
p agafar l a C17 que
e deixem per
p anar a buscar la C
C-37
que en
ns porta a Olot pel tún
nel de Braccons.
Arribem fins a Besalú
B
on trrenquem ca
ap a
Beuda
a, que trave
essem i anem al pàrq
quing
que aprofiten els escala
adors. Tro
obem
senyals del GR-2
2 que va de
e la Jonque
era a
Sant A
Adrià del Besos, que no hem se
eguir,
sinó unes marrques grog
gues i ve
erdaverme
ella. La ruta
a està molt ben marca
ada i
caminem majorittàriament sobre
s
pedrra a
travéss de bosc. Passem
P
pel costat de Can
Olivere
es i avanccem pel camí del rom
meus
que p
passa de Salve
S
Regin
na, que éss on
parave
en els pe
elegrins qu
ue pujaven
n al
santua
ari. Arribem
m a la carre
etera prop d
de la font de
d la Roca Pastora. Seeguim fins pel costat del
Monesstir de Santt Llorenç de
e Sous que
e visitarem de
d tornada. Tornem a enfilar-nos per un corrriol
que en
ns porta al Collet
C
de les Sorreres. Tornem a agafar un tram de carrretera i ja pugem direcctes
al santuari de la Mare de Dé
éu de Montt. Hi molt moviment
m
d’e
excursionisstes i de gent amb cotxxes
que vvisitem el cim. A 2/4 de
d 12 arribe
em al cim i parem a esmorzar enn el mirador davant de
e la
imatge
e de Mn. Cinto Verdag
guer, des d
d’on podem contemplar des de C
Collsacabra fins al cap de

Creus, i des del Montseny fins als Pi rineus. Mn. Cinto el 1884
1
hi va fer estada
a i va escriure
algunss fragmentss del seu poema èpic Canigó. Se
erralada que podem ccontemplar completament
de
nevada. Iniciem el
e retorn pe
el mateix ca
amí. Fem una
u parada a per conttemplar la restauració
r
l’abadia benedictina Sant Llo
orenç de So
ous. Anem baixant
b
a diiferents ritm
mes i no ens
s reunirem fins
f
a l’apa
arcament. Anem
A
a din
nar a Clausstre de Palera, ubicat a les restees del mon
nestir del Sant
Sepulccre, molt re
ecomanable
e. Aprofitem
m l’espera per
p visitar-n
ne l’esglésiaa i gaudir d’un
d
meresscut
descans al pati. A la sobreta
aula decidim
m que la propera setm
mana anirem
m al Turó de
d l’Home des
d
de la ffont Passavvets. Sortirem a les 7 d
de Llerona.
Text. JJosep M. Fa
arnés
Fotogrrafies Joan Corbera

