Hostalets d’en Bas, Falgars, Sant Miquel de Castelló .
9 de desembre 2020-12-10

Integrants: Isabel Alcalde, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, Josep Ma.
Martínez, Miquel Maymó, Josep Pous, Josep Roca.
Distància: 14,50 km. Temps :5,36h. Temps en Moviment: 4,20h.
Desnivell:612+ Temp:0 graus.
Cotxes: 80km Josep Ma Martínez, Josep Roca.
Ens trobem a la zona esportiva, anem a buscar
la C17 i els túnels de Barcons, per arribar a la
rotonda de la sortida dels tunels. Parem a la
benzinera per fer cafè, seguim cap a Hostalets
d’en Bas, aparquem a l’entrar al poble.
Ens preparem i comencem a caminar a les
8,30h, estem a 480m+ el dia és molt clar i fa fred
estem a zero graus.
Sortim del poble d’Hostalets cap a l’esquerre per
la carretera, passem per davant el molí de
l’Aubert, deixem la carretera per agafar el camí
Ral d’Olot a Vic.
Arribem a la font de les Marrades, amb forta pujada i fem fotos, també descansem una mica,
comencem les Marrades per un camí empedrat al mig d’un bosc de faig preciós, observem el
rètol de la mina dels Bandolers, deixem el camí per veure la mina i passar-hi per dins. Seguim
endavant fins trobar de nou el camí Ral, i arribem al pla del Grau (911m), hem pujat 430 m de
alçada. Seguim els indicadors ben marcats, passem per un rierol amb aigua, seguim el camí,
travessem un rec i arribem a uns prats preciosos. Busquem un lloc per esmorzar. És un quart
de dotze.
Reiniciem la caminada i de seguida trobem la carretera de Falgars, tenim el cingle de Falgars a
prop. El salt de la Colomina és espectacular tant per la seva alçada com per la quantitat de
cabal que porta.
El poble de Falgars està a
950m+ alçada, és la màxima
d’avui.
Fem les fotos
reivindicatives, LLIBERTAT
PRESOS POLÍTICS.
Tot seguit ens dirigim a la
masia Pibernat, des de fa
molts anys hi estan fent
obres. A la llunyania veiem el refugi del GEiGEC de Girona, àntiga ermita de Sant Miquel de
Castelló. Quan arribem al refugi gaudim de les vistes i fem més fotos.
Tota la Garrotxa als nostres peus amb el Pirineu blanc de neu davant nostre.

Emprenem el vertiginós i ràpid descens. Arribem tots plegats als cotxes, punt i final de la sortida
d’avui.
Decidim anar a dinar a Ca l’Arumí de Santa Eugenia de Berga. A les postres brindem amb cava per
l’aniversari d’en Josep Pous
La propera setmana anirem a la Mola des de Coll d’Estenalles. Sortirem a les set del matí de Palou.
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