
SECCIÓ EXCURSIONISME  I SENDERISME
Dinar de Nadal- De Vilada al Castell del Roset i al

Pantà de la Baells  (dinar a Can Candi)
Fitxa tècnica de l’activitat Preus

Responsable Alfred Aguirre
tf.699429091

Membres
CEE i UEC 32 €

Data Diumenge  12
desembre 2021

No membres 38€

Lloc Pl. Santa
Magdalena
(Ajuntament)

Menors de 10 20€

Transport Autocar Cal llicència federativa
modalitat A.
Cost per un dia assegurança:
2€

Hora sortida 7 h

Sortida llarga Sortida
curta

MOLT IMPORTANT :Reserva de
plaça fins dimecres abans de

l’excursió
https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSfy1i1IiqBIJ60R
ZayXCVKDC2TBy5dP0M2FA

kOlfKfQkXB45g/viewform

Fàcil Molt Fàcil

10,6 Km 5.41 km

3 hores 1.5 hores

430m 228m

430m 228m

Cartografia
Recorregut llarg: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/vilada-castell-de-roset-12401418

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy1i1IiqBIJ60RZayXCVKDC2TBy5dP0M2FAkOlfKfQkXB45g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy1i1IiqBIJ60RZayXCVKDC2TBy5dP0M2FAkOlfKfQkXB45g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy1i1IiqBIJ60RZayXCVKDC2TBy5dP0M2FAkOlfKfQkXB45g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy1i1IiqBIJ60RZayXCVKDC2TBy5dP0M2FAkOlfKfQkXB45g/viewform


Informació de la sortida

Es tracta d’una excursió circular que, en forma de 8, podem definir com a fàcil i que només ens ocuparà el matí.
D'aquesta manera, per podrem  gaudir del dinar de Nadal del Centre Excursionista.
Sortirem de Vilada i ens enfilarem directament cap al Castell del Roset. Per arribar passarem primer per per la creu
del Roset , després per la Font del Dipòsit i més tard per la Font de l'Arç i algun altre indret força espectacular .
Encara que es tracta d’un camí fàcil cal pensar que fins al castell, és pràcticament tot pujada i que segurament
passarem per algun indret una mica exposat.
Un cop al Castell, des de el qual tenim unes vistes fantàstiques de la comarca, agafarem una sèrie de pistes i

senders que ens tornaran al poble i, un cop aquí, tots cap el restaurant de Can Candi. Allà, gaudirem del dinar de
Nadal.
Si ens donés temps, l'excursió es pot allargar fins el pantà de la Baells, a la zona del Molí del Cavaller. Aquesta opció
també és apte per les persones que vulguin fer una excursió curta per la zona abans d'anar a dinar.

Material i recomanacions

Bon calçat, cantimplora ( passarem per alguna font però no podem garantir que hagi aigua), crema solar, gorra, roba
d´hivernr, bastons plegables .
A la plana web teniu document on us amplia el tema de material...

http://centreexcursionistaesplugues.cat/imagenes/acollida.pdf

