Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Les Planes d’Hostoles BAIXA GARROTXA

Data: 6 d’abril 2014

Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

1 hora i mitja

5 Hores i 24 Minuts (wikiloc)
7 Hores amb nens

Grau de dificultat: moderada

Desnivell: 721 mts.

Responsables i telèfon de contacte:
Joan Ramon Palat Vives – 661.46.59.19
Horari: Ruta circular de 14, 5 km
7:00 h aparacament de La Quintana de Vilassar de Dalt
8:30 h inici ruta – 10:00 hores inici pujada Castell d’Hostoles – 13:00 h Arribada al Castell
de Sant Salvador - 13:30 h Inici tornada – 16:30 Arribada
Material:
•

roba d’abric

•

menjar per esmorzar i dinar

•

força aigua i si potser

•

botes )si pot ser impermeables)

•

bastons per caminar

Itinerari: Les Planes - Gorgs del Brugent - Castell d'Hostoles - Sant Salvador de Puig
Alder – Cogolls - Gorgs i salts de la riera de Cogolls.
Es pot dir que la sortida que es planteja es pot dividir en 4 trams ben diferenciats per la
seva geografia i dificultat.
1 Tram: Va des del punt de sortida, al cementiri de les Planes fins a l’inici de la pujada al
Castell d’Hostoles (creuar C-63). Camí molt divertit i humit segueix el curs del riu
Brugent, ens trobarem forces basses aigües blaves i verdes, salts d’aigua i fins i tot
coves. El camí aprofita les canalitzacions de les antigues construccions per dominar
l’aigua i també s’ha de travessar varies vegades el curs del riu. S’ha de trepitjar l’aigua.
2 Tram: Va des del creuament de la C-63 fins a l’Ermita de Sant Salvador passant pel
Castell d’Hostoles. Camí inicial de molta pujada fins al Castell d’Hostoles (Els nens han
de posar les mans a terra varies vegades), després del Castell es puja fins a dalt de la
carena que seguirem pujant i baixant uns 5 turonets (50 metres amunt i avall). El terreny
es pedregós i amb molta vegetació i sense gota d’aigua.

3 Tram: Baixada des de l’Ermita de Sant Salvador fins a la Riera de Cogolls. Camí ja de
tornada que segueix inicialment un GR i que després es converteix amb pista i finalment
pista asfaltada travessant camps i masies. Si es vol es pot arribar fins al punt inicial per
aquesta pista asfaltada.
4 Tram: Entrada dins el curs de la riera de Cogolls fins al punt d’arribada, cementiri de
les Planes (Tram opcional). Recorregut que segueix la riera de Cogolls, amb molta
vegetació amb un salt d’aigua i un gorg. Primer tros una mica complicat per la vegetació
a traves d’una riera seca que a poc a poc es va omplint d’aigua. Formacions
espectaculars de roques amb molsa.
Excursió que es pot fer amb nens, però que resulta llarga amb pujades i baixades, es
una sortida per anar sense preses per poder gaudir de tots els racons que trobem, es
una sortida per a tot el dia on es necessari fer dues parades una per esmorzar i un altre
per dinar. I sobre tot al principi i al final no es té que tenir cura en si un es mulla els peus,
sobre tot els nens.
Per més informació veure explicació ruta, el track i fotografies
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4079175
Nº assistents: 18

Valoració: bonica excursió amb vistes des del castell d'Hostoles. Hem travessat el riu en paratges plens de vegetació.

