Girona a Llagostera Per la Via Verda
10-4-19

Integrants: Isabel Alcalde, Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera,
Mercè Font; Ferran Iñigo, Julià Llobet, Toni Manuel, J M Martínez,
Miquel Maymó, Ismael Porcar, Josep Pous, Julià Praginestós, Josep Roca, Manel Roca.
Distància: 20,4km, Temps:: 4,25h, Temps en moviment: 3,58h Desnivell: 142m+,
Temp: 12 graus Cotxe: 65km, Josep Carbonell, J M Martínez, Miquel Maymó.
Ens trobem a les 7h del matí, al Ramassar, ens dirigim a l’ AP 7 sortim a la sortida n 9,
direcció a Llagostera. Aparquem, a prop de l’estació del carrilet. Ens dirigim a la parada de la
Teisa, per anar fins al Tecno campus de la universitat de Girona, a on començarem avui.
Ens posem a caminar a quarts de deu el matí és esplèndid, però la previsió del temps ens
diu a la tarda plourà.

Portem un bon ritme, el recorregut és molt pla. El primer poble que passem és Quart, seguim
caminant per arribar a Lambilles, aquí decidim parar a esmorzar. Ens trobem força gent que
està caminant i també moltes bicicletes. A l’arribar a Cassà de la Selva fem una paradeta i
un reagrupament.

El cel està canviant, està molt núvol i fosc, tant per la dreta com
per l’esquerra, accelerem el pas i comencen a caure gotes de pluja.
Arribem a les dues del migdia a Llagostera. Comença a ploure fort i
pugem als cotxes .
La sortida és molt bonica, hi trobem masies i granges de vaques molt
grans i espectaculars, els camps de cereals verds preciosos.

Anem a dinar a Cal Degollat,el restaurant està al mig del poble. Ens fan esperar una
estoneta, perquè tenen molta gent. Ben atesos .
La propera setmana, anirem al Cogulló d’Estela des del Santuari de Corbera. Sortirem a les
7h del matí de la zona esportiva de Corró de Vall.
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