Benvolguts/benvolgudes Gemi-actius/ves,
L'any passat vam proposar-vos una sortida pensada especialment per fer
amb canalla, tant de ben petits com de més grans, aquesta sortida va
tenir tant d'èxit que hem decidit tornar-hi!!! Però també està pensada
per

als

més

grans,

volem

conèixer

racons

i

indrets

curiosos

i

desconeguts
Aquesta vegada us proposem descobrir un dels arbres de més renom del
Montseny,

el

de

més

perímetre

de

Catalunya,

declarat

arbre

monumental, El Castanyer Gros de Can Cuc. Aquest castanyer és
l'exemplar de l'espècie Castanea Sativa de més perímetre de la
Península. Té una alçària de 15 mts. i una capçada de 17,5 mts. El seu
interior és totalment buit i es comenta que fa anys hi va viure un
carboner durant l'hivern.
L'excursió consta de dos itineraris.
1r itinerari:
•

Per als més menuts proposem anar amb cotxe per una pista fins al
restaurant “Casa del bosc”, un cop allà es baixa a peu uns 500 mts
fins arribar al Castanyer, on ens trobarem amb la resta de
caminaires.
2n itinerari:

•

Per als més grans proposem en 13,5 km començar a caminar des
de l'aparcament situat al peu. Pujarem per una pista i algun
corriolet fins al castanyer i per tornar al punt de sortida, ho farem
fent una ruta circular que ens permetrà conèixer també l'ermita de
Sant Salvador de Terrades, capella neogòtica construïda l'any 1930.
Els més atrevits podran anar a fer un cim, el Sui.

Dades pràctiques:

Hora i lloc de sortida itinerari 1:
9 h del matí.
Davant del 9Gimnàs.

Hora i lloc de sortida itinerari 2:
8 h del matí.
Davant del 9Gimnàs.
En ambdós casos cal portar:
un petit esmorzar i un bon dinar!
Prepareu-vos per gaudir d'un dia de natura, bona companyia i un
fantàstic i desconegut entorn.
Per a més informació podeu trucar:
695192000 Judith
651782240 Denís
Per

un

bona

organització

cal

apuntar-vos

al

correu

del

Gemi:

gemi@moia.cat, dient quants veniu i quin itinerari voleu fer, també ens
aniria be un telèfon de contacte per a possibles informacions d'última
hora.
Més info i itinerari a la web del Gemi.
Salut i muntanya!!!

