CASTELLAR - FONTS LL. - LA BAGA - CASTELLAR
FITXA TÈCNICA:
Distància Itinerari:
6,582 Km.
Desnivell:
363 m.
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Dificultat:
Mitja
Tipus Camí:
Escales fins a les
Fonts,
i camí
de muntanya fins a
Cal Ros.
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Disseny i senyalització:
6

CINGLES

4

Companyia de
Guies de Muntanya i
Educadors Ambientals
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www.guiescingles.cat
info@guiescingles.cat
93 825 70 16
606 009 947
(Castellar de n’Hug)
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DESCRIPCIÓ ITINERARI
Punt d’inici: Ajuntament
Ajuntament: Des de l’ajuntament ens dirigirem al pàrquing i anirem a buscar les escales de baixada a les Fonts.
Fonts del Llobregat: Després de les Fonts, arribareu a una pista ample, a la dreta hi ha el camí d’Orriols i el Molí de les
Fonts. Continueu camí avall fins arribar a la cruïlla de l’Hostal les Fonts. Seguiu amunt a l’esquerra, fins arribar a la Capella.
Capella de Santa Fàtima: Un cop arribeu a la capella, heu de creuar la carretera i agafar la pista que baixa a l’esquerra, i
que seguint-la, us portarà fins a Ca la Beneta.
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Ca la Beneta: Un cop a Ca la Beneta, PASSEU AMB RESPECTE i veureu a uns 50 metres un camí a l’esquerra que puja i
un altre a la dreta, que marxa de pla. Heu d’agafar el camí de L’ESQUERRA, que us portarà fins a la pista de La Baga.
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Camí de la Baga: Seguint el camí de la Baga, després de creuar varis torrents i després de deixar a la vostra dreta, un parell de trencants, arribareu al Barri de Cal Ros.
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Barri de Cal Ros: Un cop arribeu a la carretera de Cal Ros, cal que la seguiu a l’esquerra, fins a Castellar de n’Hug.

RECOMANACIONS
El camí a seguir està senyalitzat amb senyals grocs.
Tingueu en compte el grau de dificultat de l’itinerari i informeu-vos de la previsió meteorològica i no marxeu sols.
És recomanable portar motxilla, farmaciola, aigua i menjar, roba adequada segons l’època de l’any i calçat còmode.
Si trobeu tanques de bestiar, deixeu-les com les heu trobat. No trepitgeu els prats i seguiu els camins.
Col·laboreu en el manteniment i neteja dels espais i recorreguts. És totalment prohibit fer foc i pernoctar.

