Via Verda Llagostera Sant Feliu de Guíxols
15 de maig 2019

Integrants:

Carme Brotons, Josep Carbonell, Pep Casas, Pep Comas, Vicens
Catafal, Joan Corbera, Mercè Font, Julià Llobet,Toni Manuel, JMª Martínez, Miquel
Maymó, Julià Pratginestós, Josep Roca, Manel Roca, Josep Rodri, Mercè Serra.
Distància:21,83km Temps: 4,57h Temps en moviment: 4,24h Desnivell: 120m+ Temp: 14
graus Cotxes: 75km Josep Carbonell, Manel Roca, JM Martínez, Miquel Maymó.
Ens trobem a les 7h del matí. Avui portem una convidada, la Carme Brotons.
Ens dirigim a l’AP7 fins a Sant Feliu de Guíxols, aparquem a l’estació del bus de línea.
Prenem un cafè al bar de la piscina
municipal al costat mateix de l’estació.
A l’arribar a Castell d’Aro, el grup B baixa
i quedem a Sant Feliu de Guíxols, al port,
final de la Via Verda.
A les 9h comencem a caminar a
Llagostera, fa un dia preciós de
primavera .
Caminem a bon ritme, quan portem
10km, a les 11h, parem a esmorzar al
Foto de grup a Sant Feliu de Guíxols
baixador de Bell Lloc i Font-Picant.
Seguim caminant i arribem a Castell
d’Aro, l’estació està molt arreglada, hi ha l’oficina d’informació i uns serveis. Seguim cap a
Santa Cristina, portem 17km i es comença a notar. Quan encarem la sortida del poble direcció
a Sant Feliu, comença a bufar el vent de Tramuntana i ens costa tirar endavant. Quan arribem
al port, final de la Via Verda, estem tots molt contents Hem acabat el projecte que ha durat
cinc mesos i més de 100 km. Una travessa per trams mensuals. Que hem pogut gaudir d’unes
caminades fantàstiques.
Fem foto reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.
Tots junts anem a dinar a Ca l’ Elisa, a la plaça del mercat. La taula està reservada. Ben
atesos i a les postres brindem amb cava a la salut d’en Vicens fa poc va ser el seu aniversari.

La propera setmana anirem al Pic de la Dona, des de Vallter 2000.
Sortirem a les 7h del matí de l’àrea esportiva de Corró de Vall.
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