xinoxano@lluisosdegracia.cat
Núm. 240
DATA: 16 de gener del 2022
LLOC: Prats de Rei (Anoia)
VOCAL: Jaume Serrano
Farem un tomb per la zona on va tenir lloc la batalla
dels Prats de Rei, (guerra de Successió); la població
s’ha mantingut habitada durant gairebé tres mil anys.
Visitarem monuments, tombes antropomorfes
i un petit poblet, tot caminant per camps de cereals
i petits boscos d’alzines i roures.
Durada: 4 hores 15 minuts
Desnivell acumulat: 270 m
Dificultat: Molt fàcil - A l’abast de quasevol persona
amb ganes de caminar.
Circular: Sí
L’itinerari transcorre per pistes i camins carreters sense cap dificultat.

La Manresana
J. Pujol

PROGRAMA:
Sortida a les 8.00h del carrer Escorial, entre Encarnació i Reig i Bonet
Arribar 15 minuts abans.
Anirem per la A-2, direcció Lleida, prendrem la sortida545 on diu Calaf-Ponts-Andorra,
abans d’arribar a Calaf trobarem Els Prats de Rei, on aparcarem i esmorzarem.
Començarem a caminar a les 10.30 h, puntualment
Abans farem un tomb pel poble que val la pena de conèixer
ITINERARI:
Els Prats de Rei - La Manresana - Tombes antropomorfes - Cups medievals de Can Sala Ermita de Sant Ermengol - Masia del Teodoro - Poblet de Solanelles - Els Prats de Rei.
L’arribada a Barcelona està prevista al voltant de les 19.00 h
Us preguem que, si voleu venir, aviseu uns dies abans a en Jaume Serrano. Telèfon 93.219.39.55,
per tal de facilitar una bona organització i que tothom tingui transport.
La següent excursió serà el dia 13 de febrer del 2022.
NOTA:
En cas de pluja, al punt de trobada hi haurà algú de l’organització per tal de decidir si es fa l’excursió o bé se suspèn,
qui no es presenti es donarà per fet que ha desistit de venir-hi.
No truqueu per telèfon el mateix dia de la sortida per preguntar si es fa.
Es recorda que tots els participants a les excursions del Xino-Xano, vénen sota la seva
responsabilitat.
Cal tenir el carnet de la Federació de Muntanya, o una assegurança que cobreixi
qualsevol accident en la pràctica del muntanyisme.

