Ruta circular per la vall d’en Bas
Programació d’activitats per dies

Dia 1 (31 de juliol ): Sortida d’Els Pins de St. Privat de Bas i anada a Sta Magdalena.
El punt de trobada serà l’espai conegut com a Els Pins de St Privat de Bas a les 9:00h.
Quan estiguem tots a punt, començarem la caminada pel camí dels matxos, passarem
pel Salt del Sallent i arribarem als prats i al refugi de Santa Magdalena, on ens
instal·larem. Després d’instal·lar-nos tranquil·lament, farem uns jocs de presentació i
coneixença.
A la tarda, ben dinat, farem la primera assemblea general on explicarem el funcionament
de l’estada i del grup en general (comissions, ruta, instal·lacions, activitats...), i després
farem un joc de descoberta de l’entorn.
Dia 2 (1 d’agost): Descoberta de Santa Magdalena i el seu entorn.
Durant el matí descobrirem els racons d’aquest magnífic indret i descobrirem on és la
font. A la tarda gimcana i gran joc.
Dia 3 (2 d’agost): De Sta Magdalena a Sant Miquel de Castelló.
El matí recollirem i farem motxilla per tot seguit iniciar la ruta que passant pel
Puigsacalm/coll de Bracons/serra de Llancers ens durà fins el refugi de St Miquel de
Castelló i els prats de Falgars. Un cop arribats al refugi ens instal·larem i realitzarem una
descoberta de l’entorn.
Dia 4 (3 d’agost): De Sant Miquel de Castelló a Hostalets de Bas.
Al matí, després d’esmorzar i fer la motxilla, travessarem tota la planúria dels prats de
Falgars per anar a buscar el camí Ral que condueix de la Garrotxa a Osona per l’hostal
del Grau. Just abans d’iniciar el descens cap a la Vall de Bas descobrirem la mina dels
bandolers. Farem tot el descens pel camí ral i caminarem fins el camp de futbol
d’Hostalets, on acamparem.
Dia 5 (4 de juliol): D’Hostalets de Bas a la Vall de Joanetes.
Després d’esmorzar i fer motxilla seguirem la ruta a peu des d’Hostalets i fins la Vall de
Joanetes. Quan arribem a uns prats propers a la casa dels Alemanys, muntarem
campament amb tendes de campanya i farem descoberta de l’entorn (la qual inclou bany
a la gorga dels escurçons i/o al gorg blau).

Dia 6 (5 d’agost): De Joanetes a Els Pins.
Al matí recollirem el campament i després d’esmorzar ens queda l’últim tram de la ruta
de Joanetes fins als Pins de St Privat. Quan arribem a lloc, descoberta de l’entorn, bany
a les gorgues i gran joc. A la nit astronomia i dormim fen bivac.
Dia 7 (6 d’agost): Dinar amb famílies i cloenda.
Al matí esmorzem i fem valoració, cloenda i bany. Després prepararem el dinar a les
barbacoes habilitades on els familiars estaran convidats a dinar. Ben dinat l’hora dels
adéus i tornada cap a casa.
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