Sortida al Vallès Occidental
Diumenge 24 de març de 2019
Cingles de Gallifa (941 m.)

Cingle de Sant Sadurní
(foto Roser Colomer)

Panorama des del Serrat Punxerut
(foto Toni Aniento)

Dia: 24 de març de 2019
Hores i punts de trobada: diumenge 24 de març de 2019 a les 8:30 al pàrking de l’estació de
Renfe de Mataró i a les 8:45 a la benzinera del túnels de la Roca.
Descripció de la zona: El Cingles de Gallifa estan situats a l’extrem nord est del Vallès
Occidental. Tot i la proximitat, es tracta d’una zona poc concorreguda a cavall entre el Cingles de
Bertí (a l’est) i Sant Llorenç del Munt (a l’oest). Al punt més alt trobem l’ermita de Sant Sadurní, a
la que accedirem pel seu vessant sud. La capella és preromànica del segle X mentre que l’absis és
del final del segle XI.
Coordinador: Toni Aniento (mòbil: 650.315.624, correu electrònic: a_aniento@hotmail.com)
Reunió prèvia: dimarts 19 de març de 2019 a les 20:00 al local social de la UEC de Mataró.
Descripció sortida: Itinerari circular que surt del km 11 de la carretera que uneix Sant Feliu de
Codines amb Gallifa. Serrat del Cau - Serrat Coniller - Salt de la Guineu – Serrat Punxerut – Sant
Sadurní – Canal de Sant Sadurní – Pla de l’Arbocera – Serrat Coniller – Serrat del Cau. Temps
sense parades: 3h. Pujada acumulada: 550 m. Distància: 9 km.
Què cal portar: menjar de ruta i dinar, roba d’abric, botes/bambes de trekking, crema solar,
barret,...
Aproximació en cotxe: Mataró - C60 – Ronda de Granollers – C1415B – Caldes de Montbui –
Sant Feliu de Codines (45km 50min) – km 11 BP1241.

Llicència federativa: és necessari estar en possessió de l’assegurança de la FEEC. Es podrà
tramitar a l’entitat fins al dimecres 20 de març.
Preu: socis UEC gratuït / No socis 3€
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