
RODACAMINS FEEC – 2021
SERRA DE RUBIÓ – MAS DEL TRONC (ANOIA)

Agrupació Excursionista Muntanya

Data: diumenge 3 d’octubre de 2021

Itinerari:
L’itinerari circular proposat, transcorre per pistes en bon estat que faciliten el recorregut amb BTT, tant en les pujades com en
els descensos, és força variat i ple de contrastos. Des de la part superior de la Serra de Rubió, amb espectaculars vistes de
l’Anoia i dels massís de Montserrat, a les fondalades de la Vall de la Grevolosa, fins arribar al castell de Castellar. I d’altra
banda el retorn per la vall de Maçana menys coneguda, tot un conjunt que ens permet observar una sèrie de petites ermites
romàniques, i unes masies on es concentra l’escassa població d’aquesta geografia, distribuïdes peculiarment en diferents
indrets de tota aquesta zona.



Recorregut: La Coma 730 m – Serra de Rubió 800 m – Clot del Grau – Cogulló de Cal Torre 882 m – Ermita de Sta. Cecilia –
Castell de Castellar – Mare de Deu del Grauet – Refugi Mas del Tronc 240 m.
Desnivells: + 740 m / - 750 m
Distància: 36 Km

Mapes: Institut Cartogràfic Catalunya. Anoia E 1:50000

Senyalització:
No hi haurà cap tipus de senyalització sobre el terreny.
L’activitat estarà guiada per monitors de l’entitat.
Track: https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/pedalada-mas-del-tronc-41005734

Avituallaments
Durant el recorregut, no hi haurà avituallament. Aquest estarà al final de la ruta.
Hi ha una font situada al castell de Castellar, en el quilòmetre 23,50 del trajecte, on es pot agafar aigua.
Cal portar líquid i algun tipus de menjar energètic (barretes o altres)

Programa:
Sortida 9:30 h
Lloc: La Coma (prat senyalitzat abans d’arribar a la masia)
Arribada: Refugi Mas del Tronc
Temps aprox. del recorregut: 4:30 h



Dinar: Un cop finalitzada l’activitat al refugi, es donarà dinar; botifarra amb amanida, pa amb tomàquet, postres i begudes.

Inscripcions:
Membres de l’AEM i federats FEEC....…....…8 €
No membres de l’AEM i federats FEEC...….12 €
Altres...................................................….......20€

Les inscripcions es podran fer a través de la web de la FEEC fins el dijous 30 de setembre.

Per poder participar, cal tenir algun tipus d’assegurança que cobreixi com a mínim la responsabilitat civil personal, com la
llicència de la FEEC (modalitat C), la tarja de la FCC (Federació Catalana de Ciclisme) o altres.
L’import de la inscripció inclou els drets de participació i el dinar.

Reglament
Aquesta activitat es regirà pel Reglament del Rodacamins de la FEEC
És una excursió amb bicicleta de muntanya, sense cap component competitiu. Per aquest motiu no hi haurà cap classificació
per temps.

Hi ha un material individual que serà imprescindible per poder participar:
Casc, ulleres de protecció, guants, kit de reparació de punxades.
Cal remarcar, que no es podrà llençar cap tipus de residus al terra.
Activitat per a majors d'edat.

Refugi Mas del Tronc
Situat a prop del lloc de sortida (10 minuts a peu).
Si hi ha alguna persona que vol pernoctar o sopar la nit anterior, poc contactar directament amb el refugi a través de
WhatsApp, al telèfon: 629.169.788
Per a qualsevol consulta:
Podeu contactar amb la secretaria de l’AEM (dimarts i dijous de 19 a 21 h) Tel. 933.469.604 o al WhatsApp del refugi:
629.169.788


