
UEC DE MATARÓ

Castell de Montgrí 
11 de març de 2018

 

Situació: Des  del  poble  de  Torroella  de  Montgrí  pujarem fins  al  castell  que  la  domina,
resseguim la carena i baixarem per la zona protegida de Les Dunes. Una caminada que ens
permet  gaudir  d'unes  vistes  impressionants  de  les  planes  empordaneses.  La  caminada
combina  història  i  natura.
Durant la baixada serà important resseguir el camins sense sortir-ne, ja que caminarem per una
zona  molt  fràgil  declarada  d'interès  natural  -la  zona  de  Les  Dunes-.

Pujant al castell, trobarem les capelles del Coll de la Creu. Aquestes capelles varen ser les
estacions del rosari en l'època que es pujava en processo cap a l'ermita de Santa Caterina.

El Castell de Montgrí, visible des de quilòmetres a la rodona, és una construcció inacabada que
va aixecar, al segle XIII, Jaume II. Es va construir entre els anys 1294 i 1301. La construcció va
ser encarregada arran de les continues baralles amb els comptes d'Empúries.

Hora i punt de trobada: a l'entrada del Pàrquing RENFE de Mataró (Rd Barceló)-  A les 7:00h

Itinerari  amb cotxes  particulars:  Mataró  –  agafarem C-32  direcció  Girona  –  Sortida  130
Palafolls/N-II – N-II Girona – a Girona Nord sortim direcció Verges fins a Torroella de Montgrí 

Què Cal portar :  Roba i calçat adequat (Botes), pals, paravents, aigua, ganyips i dinar de
carmanyola.

Nivell:   Mitjà Distáncia:  10,5 Km. Desnivell:  750 m     Durada aprox:   4 h 30min aprox.

Preu: Socis UEC gratuït, No Socis 3 €

Inscripcions: cal apuntar-se a secretaria de la UEC de Mataró. S'ha d'estar en possessió de la
llicència federativa (FEEC, modalitat B o superior).

Més Informació: al local social de la UEC de dilluns a divendres de 19 a 21h o al 
Telf: 687.36.28.13 (Núria Cabré).

***Dia limit inscripció: 07/03/2018***
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