
Falgars des dels Hostalets d’en Bas 
4 de desembre de 2013       

 

Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. 
Farnés, Miquel Maymó, Ismael Porcar (i la Neret), Julià Pratgines-
tós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 

  

Distància: Projectada 13’7 Km i amb altures 14 Km. Temps 5’40 Desnivells: 476 m. 
Acumulat: 646 m. Cotxe: 78 Km. Ismael Porcar  i Josep Roca. 

 

Ens trobem a 2/4 de 8 del matí als Gorcs. Sortim puntuals cap a la Garriga on prenem la 
C-17, que deixem per agafar la C-37 cap a Olot. Ens sortim per anar a Els Hostalets 
d’en Bas on, prop de 2/4 de 9, aparquem a l’entrada del poble. Pel camí trobem el 
paisatge ben blanc de la gebrada i estem a 4 graus sota zero.  Anem al restaurant Can 
Font a reservar taula. Després seguim la carretera de Vic a Olot. Havíem de seguir el 
camí de Vic a Olot, marcat amb blau. Trenquem cap a les masies Canemeres, el 
Bertrans i la Cirera. A partir d’aquest moment intentem refer la direcció i comença 
l’aventura. Seguim corriols que ens porten al rec d’en Puig. El travessem per la Gorgues 
de les Fogoses i dues vegades més. Passem per trams amb forta pendent per enmig de 
fagedes. Per fi pugem el Grau d’Olot i recuperem el camí de Vic a Olot. Parem a la font 



de les Marrades i seguim pel costat de l’Hostal del Grau. 
Quan a les 11 arribem al Pla del Grau esmorzem. La 
temperatura ha pujat considerablement. Seguim pel 
Solell de Pujolriu i prenem la carretera. Parem a observar 
la plana des de la cinglera de Falgars i continuem pel 
costat de la Coromina. Deixem el poble de Falgars d’en 
Bas. Al cap d’una estona arribem a una cruïlla. Fem la 
foto de grup amb el Canigó al fons. Tot seguit en Pep, en 
Salvador i en Vicenç baixen directes als Hostalets. La 
resta seguim pel camí del Pla de Falgars fins a can 
Pibernat on prenem un camí que abandonem per pujar a 
l’ermita de Sant Miquel de Castelló, convertida en refugi 
del GEIEG. Retornem al trencall i baixem directes per un 
PR cap els Hostalets. A les 2 tocades arribem a 
l’aparcament on retrobem amb la resta del grup i anem a 
dinar a Can Font. A la sobretaula decidim que la propera 
setmana anem al Bassegoda. Sortirem a les 7 dels 
Gorcs. 
 

Text: Josep M. Farnés  
Fotografia: Joan Corbera 

 


