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     CLUB EXCURSIONISTA                                     

  “ELS PERDUTS DE BEGUR”                    
                         

     LES ARENES – LA MOLA – SANTA AGNÈS 
      (PER LA VIA LUCKY TXEI I LA CANAL DEL MICO) 

   DIUMENGE 28 D’OCTUBRE 2018 (TOT EL DIA) 

• Hora de Sortida: 7 hores del Matí (Aparcament de la Font de Baix-Begur). 
• Desplaçament: Amb cotxes particulars fins a Castellar del Vallés (dues hores de camí) 
• Itinerari: Ruta Circular per la Serra de l’Obac i Sant Llorenç del Munt. 
Ermita Sta Maria de les Arenes–Castellassa de Can Torres–Via Lucky Txei–Camí de 
la Senyora–Camí de la Font Soleia–Carena de les Ànimes–Font del Saüc–La Mola 
(Monestir Sant Llorenç del Munt)–Coll d’Estenalles–Canal del Mico–Canal de Sta 
Agnès–Ermita de Sta Agnès–La Pinassa–St Pere de Mur–Sta Maria de les Arenes. 
L’itinerari comença a l’ermita de les Arenes S.XII fins a la base de la Castellassa de Can 
Torres (espectaculars vistes i perspectiva d’aquesta imponent roca). Accedim a la via 
Lucky Txei que transcorre per dins d’una gruta a la pared, molt ben equipada amb 
grapes a la roca i que grimparem amb comte. Enllaçarem amb el camí de la Senyora, 
enfilarem fins el camí de la Font Soleia per sortir a la carena de les Ànimes. La seguirem 
fins la font del Saüc per sortir directament a dalt de la Mola al Monestir de Sant Llorenç 
del Munt. El descens el farem pel Coll d’Estenalles que deixarem uns moments per fer la 
Canal del Mico més fàcil i curta que l’anterior. Enllaçarem per la Canal de Santa Agnès 
per desviar-nos i visitar aquesta singular ermita excavada a la roca. Passarem per la 
Pinassa i Sant Pere Mur per conectar al punt d’inici de la ruta. 
• Distància: 14’5 Km aproximadament. 
• Temps aproximat: 5 hores sense parades. (3’15h fins al Santuari i 1’45h per baixar) 
• Dificultat: Mitja-Alta (4-5). Pel desnivell considerable i pel fet de grimpar per la roca a 

les dues canals, tant de pujada com baixada. 
• Desnivell: 750m. de pujada aprox. 
• Altura: Baix 420m./Alt 1155m. 
* Porteu-vos l'esmorzar, dinar i el beure. 
* Interessats contacteu amb Joan Carles (610767830). 
* Hora prevista arribada Begur 18 hores. 
* Recordeu que aquesta nit canviem a horari d'hivern i endarrerir "una hora" el rellotge. 

• Cal portar vestit i calçat apropiat. 
• Cal portar el menjar i el beure. 
• Els desplaçaments es fan amb cotxes particulars des del punt de sortida indicat. 
• Els menors han d’anar acompanyats d’un responsable. 
• L’organització no accepta ni es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat. 

 


