Mare de Deu del Mont, des de Beuda.
País / Comarca :
Zona :
Itinerari :
Època :
Durada :
Distancia :

Catalunya / Garrotxa
Alta Garrotxa
Circular
Tot l’any.
3:25 hores
9’210 Km.

Ascensió acum. :
Descens acum. :
Altura Mínima :
Altura màxima :
Alçada sortida :
Alçada d’arribada :

780 m.
780 m.
365 m.
1.125 m.
365 m.
365 m.

Introducció:
Pujada a la Mare de Deu del Mont, des de Beuda, pujant per el Castellot i Baixant
per Rocapastora.

Aproximació:
A Beuda per la GI-5234 i seguim uns 800 metres en direcció a Segeró i Maia de
Montcal (Garrotxa – Girona)

Ruta:
Pla del Bosc, Beuda (0:00 , 365 m) – El Castellot (0:30 , 565 m) – Sant Llorenç de
Sous (1:15 , 865 m) - El Mont (01:50 , 1.125 m) - Font de Rocapastora (2:25 ,
838 m) – Pla del Bosc, Beuda (3:25 , 365 m).

Descripció del recorregut:
Sortim de la cruïlla de la carretera amb la pista de Ca n’Oliveres , agafem la pista
durant 350 metres, per desviar-nos per el corriol de l’esquerra que ens pujarà cap
el Castellot, desprès de gaudir de les vistes, reprenem la pujada cap el Monestir de
Sant Llorenç de Sous (En rehabilitació), des d’aquí travessem la carretera per
seguir pujant per el corriol fins assolir el Santuari de la Mare de Deu del Mont.
Tornem per el mateix camí fins al Pla de Sous, aquí seguim per la carretera fins a la
font de Rocapastora, uns metres mes avall un corriol molt fressat a la nostra dreta
ens portarà fins el lloc de sortida.

Recomanacions:
Font de Rocapastora, sol rajar tot l’any. En el Santuari hi ha serveis de bar i
restaurant.

Mapes de la zona:
Editorial Alpina, Alta Garrotxa 1:25.000
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