
8 de febrer de 2015

REPÀS TRAM GR-92
Coll de Can Bordoi - El Corredor – Vallgorguina 

–   Sant Martí del Montnegre – Tordera  

La UEC de Mataró, com a membre de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) 
s'encarrega de mantenir alguns trams de senders de gran recorregut. Concretament del GR-5 o “Sender 

dels miradors” i del GR-92 o “Sender del Mediterrani”.

El proper diumenge 8 de febrer anirem a repassar el tram que tenim assignat del GR-92 entre Tordera i el 
Coll de Can Bordoi. Es tracta de fer el sender tot repassant les marques de GR als llocs on calgui. Com que 

el tram és llarg (unes 10 hores a peu) i amb força trossos de pista, la idea és combinar cotxe i caminar. 

   

Hi ha dues opcions a decidir en funció de les persones que s'apuntin a l'activitat i dels cotxes disponibles:

OPCIÓ 1:
Anirem en cotxe fins al  l'àrea d'esplai  del  Corredor.  Allà prepararem la pintura i  els  pinzells.  Des d'allà  
seguirem caminant direcció Tordera, creuarem Vallgorguina i seguirem fins a arribar a Can Móra. Depenent  
dels cotxes i de les persones que s'apuntin a l'activitat, a Can Móra decidirem si seguim fins a Tordera fent  
alguns trams en cotxe i altres a peu (amb cotxe/s de suport), o bé retornarem al Corredor (a peu o amb el  
cotxe/s de suport).

OPCIÓ 2: 
Muntar dos equips, un que surti del Corredor i un altre des de Tordera, per trobar-nos a mig camí. 

Tant si finalment s'opta per la opció 1 com la 2, el lloc de quedar serà a les 9:00h al pàrquing de l'estació de  
Renfe de Mataró i caldrà portar esmorzar. En funció de la opció, caldrà portar també el dinar.

El  divendres 6 de febrer  a les 19:00h farem una  reunió informativa a la  UEC de Mataró.  Aquest  dia 
acabarem de decidir tota la logística (equips, cotxes, etc.). 
 
Podeu trobar  tots  els  detalls  del  GR-92 al  següent  enllaç   http://webantiga.feec.cat/senders/sender-del-
mediterrani

Més informació:
UEC de Mataró c/Nou,29 Mataró

93.796.14.30 (dimarts-divendres) uecmataro@telefonica.net
o al telèfon 605 08 09 26 (Albert Mas)

Preu: socis gratuït // No socis: 3€
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