Caminada Sant Julià de Ramis - Sants Metges
DATA: Diumenge 20 d’octubre de 2019 (Si les condicions climatològiques no són
favorables s’aplaçarà per el diumenge 17 de Novembre)
DESCRIPCIÓ: Ruta circular de 9,41 km, molt senzilla amb un desnivell +185 m.

La caminada surt de davant de l´Ajuntament, i recórrer el congost del Ter, a
vegades a prop, a vegades a una certa distància. Fins que es separa del riu, la ruta
passa per un carril bici amb molt bon estat i plà de 4,5 km

Llavors comença la pujada de 2km a la muntanya dels Sants Metges. El camí està
en bon estat i indicat amb marques vermelles de l’ajuntament de Sant Julià, ara bé,
si plou durant els dies anteriors a la caminada pot estar enfangat i amb basses, pel
que no és recomanable fer aquest tram amb cotxet.

A dalt els Sants Metges hi ha molt bones vistes. Hi trobem l´església de Sant
Cosme i Damià, en molt bon estat.

També podem fer la volta per el jaciment ibèric de Castellum Fractum.
Hi ha una àrea de pícnic i aparcament per qui vulgui pujar amb cotxe.

Una vegada haguem fet la tradicional botifarrada, jugat per la zona i passat una
bona estona amb els familiars i amics, recollirem la brossa, ens assegurament que
hi siguem tots i enfilarem el camí de tornada.
La baixada és curta, de 2,5 km i es farà passant per davant d l’Hotel – Museu de la
Fortalesa de Sant Julià i seguint la carretera asfaltada, fins tornar a arribar a la
plaça de la Vila.

HORA DE SORTIDA: 10.00 h de l’ajuntament de Sant Julià de Ramis (convocatòria
a les 9.45h). Hi ha un aparcament per a cotxes abans d’arribar al poble a la dreta
de la NII, just a davant de la MARISQUERIA

