Amb la col·laboració dels Ajuntaments de Sant Antoni de
Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor

Dades tècniques:
 Recorregut: 6,5 quilòmetres
 Temps: 2-3 hores
 Alçada màxima: 842m
 Ascens acumulat: 294m

Recorregut:

C IM

Sant Andreu de Gurb-Garrigons-El VerdeguerTuró de la Creu de Gurb-Rec de Terrers-Serrat
de la Bassa-Sant Andreu de Gurb.

L A C REU

Notes:
 Cal portar aigua al llarg del recorregut.
 Qui vulgui anirem a dinar de carmanyola al

Parc de les Set Fonts de Sant Julià de
Vilatorta, molt a prop de l’excursió

L A CREU DE GURB
D IUMENGE , 21 D ’ OCTUBRE

G URB
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Aproximació:
Haurem d'arribar a la població de Gurb. Al km 3 de la
carretera BV-4601 trobarem un desviament que ens
portarà fins a Sant Andreu de Gurb. Aparcarem a prop
de l'església.
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Adreça Carrer França, 12
08459 Sant Antoni de Vilamajor
Telèfon: 696801537
club@caminairesvilamajor.cat
Inscripcions:
www.caminairesvilamajor.cat/1oocims/inscripcions
D IUMENGE , 21
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La Creu de Gurb, amb els seus 841 metres
d’alçada, és un més del repte dels 100 cims.
Farem un itinerari circular d’uns 6,5 quilòmetres.
La pujada fàcil i espectacular. És un veritable
mirador de tota la plana de Vic, i en un estat
general admirable. L’excursió curta però molt
agradable per boscos de la zona i unes valls molt
denses de flora. Adequada per a totes les edats
Deixarem el cotxe a L’excursió a l’església de Sant
Julià de Sassorba,.
Veurem que el camí està sempre indicat per un PR
(línies blanques i grogues)
El camí transcorre entre algunes masies i granges,
està molt ben fitat i conservat. En un moment
donat arribarem al Pla de la Noguera, tot i que no
entrarem en ell, sinó que anirem carenant fins
arribar a l’avant cim, on un creuament de camins
un cartell ens indicarà la direcció.
Ara el camí fa més aviat pujada. Veurem una vista
simplement espectacular del Montseny amb el
Matagalls i el Tagamanent al front. Farem cim
tot arribant a la creu de l’any 1900.
Allà tindrem una vista increïble de tota la plana de
Vic i per tant de l’Osona estricta, amb la serra del
llancers al fons (Cabrera, Puigsacalm…). Per
suposat també veurem el Puigsagordi i el Puig
de la Caritat, cims propers i també baixos. I dels
Pirineus es pot distingir el Puigmal i Bastiments.
Les poblacions que es veuen són simplement tota la
plana, destacar Vic, Manlleu i Torelló. No cal
preocupar-se masses pels noms, hi ha una pedra
gegant amb tot ple de noms de cims, poblacions,
amb el que podreu orientar-vos.

