Poc més tard, a la dreta, trobarem un roure gros, d’uns set
pams de diàmetre, anomenat el roure Socablanc. Trobarem
una banderola i seguirem en direcció a Sant Llorenç de
Sous. (També podem tornar al Mont pel mateix camí per
on hem vingut.)

NORMES DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL
DE L’ALTA GARROTXA

Agafem la carretera que va pujant durant un parell de
quilòmetres fins a arribar als cingles de Rocapastora, on
trobem una font. Continuarem per la carretera fins a arribar
al monestir de Sant Llorenç de Sous. Seguirem la indicació
que ens dirigeix cap al Mont.

Que respecteu els animals i les plantes.

Agafarem un caminet de pujada que anirem seguint
per un alzinar, fins que el camí fa un colze, al collet de les
Sorreres. Seguirem un camí que puja per uns còrrecs,
formats per l’aigua de la pluja, que de vegades fan aflorar
la roca nua. Arribarem a la carretera, pujarem uns metres
per l’asfalt fins a arribar al revolt, on agafarem un camí de
pujada, fins a trobar l’encreuament de camins, i acabarem
de pujar fins a la carretera que arriba sota el santuari.

US RECOMANEM:
Que no feu sorolls ni crits.
Que no us banyeu a les gorgues si hi ha poca aigua.
Que respecteu la propietat privada.
Que porteu els gossos lligats.
A PEU:

04
EL MONT

- Feu les excursions recomanades.
- Aneu ben calçats, porteu aigua i menjar.
- Prepareu la ruta amb antelació i porteu el mapa.
- Gaudireu més dels camins si feu les excursions a la primavera i a la tardor.
- A l’estiu comenceu a caminar aviat, ja que al migdia fa molta calor.
AMB COTXE:
- Circuleu a menys de 20km/h per les pistes.
- No circuleu fora dels camins ni camp a través.
- Podeu fer dues rutes molt interessants:

LA SENYALITZACIÓ

· La ruta d’Oix a Beget
· La ruta al Monestir de Sous i al Santuari del Mont

La senyalització que trobareu per seguir aquestes rutes és:

ESTÀ PROHIBIT:

A l’inici/final de la ruta: una banderola que indica el nom de
la ruta i punts d’interès que anireu trobant al llarg de la ruta.

Fer foc.

En algunes interseccions importants trobareu banderoles
direccionals.

Banyar-se al Gomarell.

Acampar.
Llençar escombraries. Us informem que no hi ha servei de recollida.

RECORDEU:
- Que l’escalada està regulada en tot l’espai.
- Que per fer descens de barrancs, heu de fer la corresponent
notificació al Consorci.

Al llarg de tot l’itinerari us podreu anar guiant
amb les marques de pintura que trobareu
pintades en el camí de color verdes i taronges.

CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DE L’EIN DE L’ALTA GARROTXA
Rectoria de Sadernes • 17855 SADERNES • Tel. 972 28 78 82
consorci@altagarrotxa.org • www.altagarrotxa.org

Mare de Déu
del Mont-Coll de
Finestrelles-FalgarsSant Llorenç de SousMare de Déu del Mont
Mitjana

2h 55’

L’ITINERARI

Mare de Déu del MontColl de Finestrelles-FalgarsSant Llorenç de SousMare de Déu del Mont

APROXIMACIÓ EN VEHICLE:
Per arribar al punt d’inici, haurem d’anar fins al santuari de
la Mare de Déu del Mont. S’hi pot arribar des de Cabanelles
(pel trencall de l’Hostal de Can Vilà, a la carretera de Besalú
a Figueres) o bé des del poble de Beuda (passant per
Segueró). Les dues pistes estan asfaltades.

Editorial Alpina

DESCRIPCIÓ:
Al rocós cim del Mont hi ha situat el santuari de la Mare de
Déu, així com un restaurant i una hostatgeria. Gaudirem de
bones panoràmiques de la plana empordanesa, la badia de
Roses, el Pla de l’Estany, el Bassegoda, la Tossa d’Espinau i
molts indrets de l’Alta Garrotxa i el Pirineu.
Des del cim, agafarem el camí de baixada, tal com ens indica la
banderola d’inici i final de ruta. Al cap d’uns metres trobarem un
indicador de la ruta que ens dirigeix cap a Falgars i Sant Llorenç
de Sous.Anirem seguint les marques verdes i taronges fins a
arribar a Falgars; també anirem trobant les marques grogues
de la Xarxa de Senders Itinerànnia.
El camí està arranjat amb pedres en forma de pujant o
escaler. Arribarem a un encreuament i anirem seguint per
un camí aplanat caminant al redós del coll de Finestrelles,
entremig de la pineda de Rajolet.
Començarem a baixar per aquest vessant obac, on trobarem
un faig molt gran, d’uns cinc pams de diàmetre, anomenat
el faig Gros. Al final del sender arribarem a una pista que
agafarem cap a l’esquerra durant un centenar de metres fins
a arribar als camps del Bac, ara abandonats.

FITXA TÈCNICA
Temps: 2h 55 min.
Distància en kms: 7,8 kms
Alçada màxima: 1.098 m
Alçada mínima: 737 m
Dificultat: Mitjana
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Seguirem per la pista i més endavant trobarem, a la dreta,
un antic forn de calç, i seguirem endavant per trobar, també,
l’alzina de la Santíssima Trinitat, anomenada així per les tres
branques que neixen a tres metres de terra.

DESNIVELL ACUMULAT

En pujada: 403 m
En baixada: 403 m

L’excursió ens apropa als paratges que van encisar Jacint Verdaguer,
el qual des del mateix santuari del Mont es va inspirar per escriure un
dels seus poemes més populars, Canigó.

Alçada (m)

1098

Seguint la mateixa pista, trobarem la font de Falgars (o de la
Mina o el Regadiu), arranjada amb uns abeuradors; passada
la font, travessarem una tanca.
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Arribarem a l’antic rebost de Falgars (amb una llinda que data
de 1798). Des d’aquí tindrem una bona visió panoràmica de
la plana de l’Empordà. Prop hi ha la capella de l’Anunciació
i el mas Falgars.

