XVIII EXCURSIÓ MATINAL PER MONTAGUT
L’ excursió està organitzada per l’Ajuntament i l’ associació cultural Terra Aspra
de Montagut. Amb aquesta sortida, tal i com ja és tradició, es pretén que els
participants gaudeixin d’un bon matí de diumenge i aprofitar l’ocasió per
divulgar racons excepcionals del municipi.
La sortida es donarà a 2/4 de 8 del matí al càmping Montagut, a la carretera de
Sadernes, prèvia inscripció (1/4 d’hora abans de la sortida), al preu habitual de
5 euros que permetrà esmorzar i avituallar-se amb fruita i begudes refrescants
en diferents punts del recorregut.
El recorregut d’enguany transcorre dins els límits de Montagut i Oix, Sadernes i
Sales de Llierca.
Sortirem del càmping Montagut al pla del Pont, farem camí cap a la Casanova
que ens quedarà a l’esquerra i travessarem el riu Llierca per l’ espectacular
pont d’un sol arc d’origen romànic que porta el nom del riu. D’aquí ens dirigirem
cap a les cases de Serrat del Pont, Martís i Manlleu. Seguirem per l’era d’en
Trinc i agafarem el camí dels Valencians, dit així, pels valencians que l’obríren
per explotar-ne la fusta de la contrada, feina encarregada per la casa de Polí.
Aquí trobarem el primer control.
Després d’agafar forces continuarem amunt cap la creu de la Ripolla. Des
d’aquí podrem gaudir d’alguna imatge de Sadernes, els cingles de la Manllada,
el Comanegra i, al fons, el Pirineu. Continuarem pujant passant pel roc Mirador,
les Tres Creus, la font Espanyola i ens obrirem una mica per trobar el torrent de
la font del Rodoret.
Desseguida arribarem a l’ermita de Sant Grau situada al vessant sud de la
serra d’Entreperes. Sant Grau és una església romànica del segle XII, d’una
sola nau rectangular amb volta de canó apuntat i absis semicircular a llevant.
Des d’aquest punt i mirant cap a migdia i ponent podrem contemplar les valls
del Llierca i el Fluvià.
Després d’un bon esmorzar continuarem el nostre camí, ara de baixada,
passant per can Diumengó i can Pentinet fins arribar a Lloret i can Jou. Tot
seguint la línia elèctrica i deixant a mà dreta la font del Cossi trobarem la balma
del Pont de Llierca, lloc excepcional de recollida de restes arqueològiques que
van des del Mesolític fins a l’època romana, travessarem, de nou, el Pont de
Llierca per arribar al càmping Montagut, on acabarà el nostre recorregut.
Aquest itinerari és d’uns 13 quilòmetres amb un desnivell d’uns 600 m i està
previst fer-lo en unes 4 hores.
L’organització haurà senyalitzat, prèviament, el recorregut i disposarà de
vehicles (en llocs estratègics) per recollir les persones que per qualsevol motiu
haguessin d’abandonar l’excursió. També es disposara d’un grup “escombra”
que s’encarregarà de treure tota la senyalització de l’itinerari i evitar que algú
quedi enrere en el camí.
La inscripció confirma l’acceptació total de les normes, així com la participació
voluntària a l’excursió i a ser el propi participant, l’ únic responsable de
qualsevol incident que pugui sorgir en el transcurs de la mateixa.
No es donarà cap tipus de record o regal, tot i que l’organització es reserva el
dret de modificar aquesta o qualsevol altra decisió que es cregui convenient
efectuar.

