De Castellar de N’Hug a Platja d’Aro i al Besòs (juliol - agost 2006)
Dia 31 11:06 Tren Barcelona- Ripoll (arribada dues més hores tard)
Dinar (Piazzeta) i estada a Ripoll
Taxi de Ripoll a Castellar de N’Hug (Roman 606 62 92 01 // 93 823 62 43) En Roman fa el transport de la
comarca (nens, vells,…) És un personatge.
Excursió a les fonts de Llobregat
Nit: Hostal Pere Miquel
Tel: 93 825 70 64
Plaça Major, s/n
Castellar es un poble molt turístic . Els forns, hostals,… haríen de millorar la relació qualitat-preu.
Dia 1 En bici de Castellar fins a Ripoll. S’agafa el camí rural que passa pel Castell de Mataplana i que ens deixa a
la carretera que va de la Pobla de Lillet a Gombrén. Seguim fins a Gombrén on parem a esmorzar. La Fonda Xesc és
un gran restaurant però un pèssim bar. La visita al poble val la pena.
A Ripoll s’agafa el carril bici ( La Ruta del Ferro) que ens porta a Sant Joan de les Abadesses, allà prenem una
cervesa sota uns arbres frondosos a la Rambla curta que acaba en el Monestir. L’ombra i la vista de les pedres del
monestir milloren el gust de la cervesa.
De Castellar a Ripoll no hem fet cap esforç perque tot el camí éra de baixada. De Ripoll a Sant Joan hi ha molt bon
camí però es nota el pes de les alforges. Ara toca anar a Sant Pau de Segúries per la carretera. Normalment la
carretera té andana però hi ha petits trossos on no n’hi ha. Hi havia un pont sense solució: cap andana, vehicles
circulant molt ràpidament,… ¿què fer? Recordant “ Operación Birmania” aneu al carril esquerra perquè veureu els
cotxes de cara, us poseu a l’inici del pontet i quan no ve cap cotxe, baixats de la bici, apreteu a córrer empenyent la
bici fins que haureu passat el pont.
Sortosament s’arriba a Sant Pau i allà anem a dinar de menú al Baral·là. Molt correcte.
Tips com a gossos, agafem el camí de Sant Salvador de Bianya i anem tot de baixada fins al Mas La Coromina, una
casa de Colònies de la Vall de Bianya.
Dia 2.
En Werner: 649 09 03 31 de la Casa de Colònies La Coromina ens porta en cotxe fins a Olot. Desdejunem
al passeig i agafem el carril bici cap a Girona.
Passem per davant del Parc de la Pedra Tosca que ja coneixia.
Cap allà les onze vam anar a esmorzar a la plaça de Sant Feliu de Pallerols. Vam estar molt a gust. La
plaça principal és ombrívola i hi ha una font. Unes senyores jugaven a cartes amb gran concentració.
Al cap de força estona vam parar a Anglès a fer una cervesa. Anglès semblava un poble fantasma, però la
cervesa va resultar bona.
A la tarda sense dinar, perquè no teníem gana, vam arribar a Girona a l’ Hotel Ultonia Gran Via Jaume I,
22 te. 972 203 850 . L’Hotel ( 4 estrelles) ens va guardar les bicicletes i va resultar al mateix preu que l’Hotel de
Catellar. Després d’un bon bany vam anar a berenar una mica.
Vam sopar al Boira, en una taula de la plaça a l’aire lliure.
Dia 3. Bici- Girona- Platja d’Aro
Vam fer alguna parada fins a Llagostera. Allà hi ha un bar a peu de via on vam prendre una amanida de
ceba amb olives i tomàquet. Devien ser cap allà les dotze i l’amanida ens va semblar boníssima.
D’allà vam continuar fins a Platja d’Aro. Ens vam hospedar en una casa de Colònies que es diu Escola de
Mar. Vam estar sols i molt a gust. És un xalet amb vistes al mar i que ens va costar 25 € per cap
Casa de Colònies Escola del Mar, Ctra. de Palamós, Km 46,100 : 17250 Platja d'Aro (Girona) (Baix Empordà)
Telèfon 1: 972 66 00 61 // Telèfon 2: 629 20 63 87 //Fax 1: 972 66 00 61
Adreça electrònica: escolamar@accac.es
http://www.accac.info/public/index.php?seccio=cases&id=72
Vam sopar a Casa Adolfo, davant del mar contemplant una tempesta cap el sud

Dia 4.
Vam agafar un vaixell a la platja, que ens va dur fins a Blanes.
Viajes Marítimos 972 36 90 95 // 616 90 91 00
El vaixell té bar i zona d’ombra. Molt bé.
El viatge dura tres hores i vam arribar a Blanes a les tres.
A Blanes vam dinar de menú allà mateix on ens va deixar el vaixell en un restaurant anomenat Celler Sant
Antoni. Molt bé: va ser una descoberta.
Finalment a Blanes vam agafar el tren fins a Sant Adrià
…………………………………………………………………………………………
Informació complementària:
Kilòmetres. De Castellar a Gombrésn 13 K forta baixada, a Campdevànol 6 Km Baixada. A Ripoll 3 Km a Sant
Joan 9 Km (Pla o lleugera pujada ) a Sant Pau de Segúries 8 Km (?) (pla o lleugera pujada) a Sant Salvador de
Bianya 12 km (?), forta baixada.
D’Olot a Girona uns 60 Km (Fins a Sant Feliu pujada i despres baixada fins a Amer i pla fins a Girona).
De girona a Platja d’Ar0, 40 Km ( lleugera pujada fins a Llagostera i lleugera bajada després).
Vaixell Palamós Ruta Josep Pla. Museu de la Pesca: 972 600 424
SARFA: 902 302 025
Webs
http://www.josanaventurs.com/ripoll-girona/ripoll-girona-btt.htm
http://www.garrotxa.net/atma/CATALA/bttbicicarril.htm
……………………
Altre informació:
Allotjaments, restaurants
http//www.ffe.es/viasverdes/fichas_htm/carrilet/virtual_carrilet_interes.htm#alojamientos
La Pobla de Lillet http://www.lillet.diba.es/frames-1.html
Castellar de n’Hug http://www.castellar.diba.es/
………………..
Gorgues:
… Baixant de Gombrén a Campdevànol trobareu, quasi arribant a Campdevànol, un càmping a mà dreta, passeu-lo i
trobareu un descampat de gespa amb taules i bancs de pedra i també una font, enfileu-vos pel corriol del final i aneu
resseguint la riera, a mitja hora i una hora (?) trobareu unes basses increïbles amb cascadeta i tot per fer-se
massatges.
La Merolla- Gombrén http://www.elripolles.com/rutesambbtt/ruta12.htm
Fondes, informació diversa
http://www.ffe.es/viasverdes/fichas_htm/carrilet/virtual_carrilet_interes.htm#alojamientos

