Ho
ostaletts d’e n Bas
s, Falg
gars, Sant
Miq
quel, H
Hosta
alets.
8 de febrer de
e 2017
Integrrants: Jose
ep Carbonell, Vicenç Catafal,
C
Joaan Corbera,, Carles Ma
ata,
Mique
el Maymó, Manel
M
Molina, Josep Orranias, Julià
à Pratginestós, Josep R
Roca i Jose
ep Rodri.
Distàn
ncia projec
ctada: 13,70 11,34km amb alture
es: 13,96 11,47km
Temp
ps: 5,15 4,4
49h
Desnivells: 466 m. Acumullat: 621 575
5m.
Cotxe:
C
80km. Manel M
Molina i Jos
sep Roca

et del matíí, decidim canviar laa sortida les previsio
ons
Ens ttrobem al Ramassar a les se
meteo
orològiques no són bones. Tramu
untana, forç
ça 8,
vents mínim de 60km
6
hora.
Anirem
m a la Ga
arrotxa, Hos
stalets d’en
n Bas , fins a
Falgarrs i al refugii de Sant Miquel.
Anem a buscar la C17 i els
e túnels d
de Barcons
s per
arribarr a Hostaletts d’en Bas. Aparquem
m a l’entrada del
poble i ens prepa
arem per co
omençar. Fa
a fred estem
ma3
graus,, 480 m d’alçada. Les muntanyess enfarinade
es de
neu q
que ha caiigut a la nit
n el terra
a molt moll. El
Puigsa
acalm està blanc.
Són les 8’20h i comence
em a cami nar. En Manel
M
e coca de forner per ccada un, ens el
comprra un tall de
menge
em mentre
e caminem,, passem per davantt del
molí de l’Aubert, deixem
d
la carretera
c
pe
er agafar el camí
ral d’O
Olot a Vic, està
e
ben ind
dicat, passe
em pel molíí vell,
seguim
m per davan
nt de l’Esqu
uirol, casa d
de turisme rural,
trobem
m una cruïlla i girem cap a la dreta camí ral,
comen
nça la pujad
da forta, pe
esada i sosstinguda, tro
obem
un parrell de Boixx Grèvols flo
orits. Arribe m al collet de la
Cidera
a i tot seguitt a la font de les Marra
ades.
Comencen les marrades
m
un
u camí em
mpedrat, al mig
d’un b
bosc de faig preciós, ob
bservem el rètol de la mina
dels b
bandolers, nosaltres seguim, pe
el camí ral del
Grau, passem pro
op de l’Hostal del Grau
u, arribem al
a pla
del Grrau 911m, hem
h
pujat 43
30m de alça
ada.
Passe
em un torrent amb molta aigua de
egut a la pluja i
la neu de la nit, trravessem uns
u prats de
el salt de Sa
allent
seguim
m pels pratss, el terra està
e
molt m
moll. Passem
m un
altre to
orrent amb
b molta aigu
ua, el rec d
de la Portellera,
per an
nar a trobar la carrete
era de Falg
gars, prop de
d la
presa de la Colom
mina.
Tenim
m el cingle de Falgars a prop. El salt de
d la

Colom
mina especta
acular per la
l gran alça
ada i la qua
antitat
de cab
bal.
Arribem al poble de Falgars, estem a 9
950m, la mà
àxima
alçada
a d’avui.
Parem
m a esmorzzar al porta
al de la Re
ectoria, són les
5 km. Al solet i
11,15h
h i portem 2,55h de pujada
p
i 7,5
estem d’allò més bé. Gaudim
m de les visstes de l’esg
glésia
de Sa
ant Pere i el
e petit cementiri. Fem la foto de grup
davant el Pirineu,, espectacu
ular.
A la ssortida ens dividim, en
n Carbonelll, l'Oranias,, i en
Vicençç baixen directament, la resta e
ens dirigim a la
masia de Piberna
at, i fan obrres des de ffa molts anys. A
la llun
nyania veie
em el refugi del GEiiEC de Girona,
antiga
a ermita de Sant Miqu
uel de Casttelló. Arribe
em al
refugi,, gaudim de
e les vistes
s i fem uness quantes fotos.
f
Tota lla Garrotxa
a als nostrres peus, e
el Pirineu blanc
davant nostre, un
na passada..
Els tre
es companyys baixen amb tranquill·litat gaudin
nt del
matí.
Desprrés de parrar a Sant Miquel u ns minuts, ens
meravvellem del panorama. Emprenem
m el vertiginós i
ràpid d
descens, en
ns reunim to
ots plegats al que ara sí,
s és
l'autèn
ntic punt i fin
nal de l'excu
ursió.
Són trres quarts de dues del
d migdia, unanimita
at per
anar a dinar a la botiga d’Ag
groturisme d
del Ventalla
at. Bé
més q
que unanim
mitat, en Ca
arbonell i l' Oranias no
o ens
deixen
n altra opcció. Festa grossa,
g
el senyor Ora
anias
celebrra el seu aniversari.

Prope
era sortidaa a les Erm
mites d’Am
mer.
Sortirrem del R
Ramassar a les set del
matí.
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