SECCIÓ EXCURSIONISME I SENDERISME

De Sant Privat d´en Bas a l’ermita de Santa
Magdalena del Mont (mirador de la Vall d‘en Bas)
Fitxa tècnica de l’activitat
Responsable Pep Felip
Alfred Aguirre
tf.699429091
Data Diumenge 10
març 2019
Lloc Pl. Santa
Magdalena
(Ajuntament)
Transport Autocar
Hora sortida 7 h
Sortida llarga

13,5 Km

Sortida
curta

Preus
Membres CEE
i UEC

14 €

No membres

17€

Menors de 10

10€

Cal llicència federativa
modalitat A.
Cost per un dia: 4,5 €
MOLT IMPORTANT :Reserva de
plaça fins dimecres abans de
l’excursió

8 Km

5,5-6 hores 3,5-4 hores
(amb
( amb
parades)
parades)
900m

600 m

900m

600 m
Cartografia

http://www.rutespirineus.cat/rutes/mirador-de-la-vall-en-bas-santa-magdalenadel-mont-les-olletes
Recorregut

llarg:

St. Francesc Xavier, 5-7 Tel. 93 473 39 09 08950
Esplugues de Llobregat
secretaria@esplugaviva.cat
www.centreexcursionistaesplugues.cat

Informació de la sortida

Itinerari llarg
Ruta circular de quasi 11 km de llargària que surt de l'àrea de pícnic del Pla d'en Xurri, a Sant Privat d'en Bas i s'eleva
fins a l'ermita de Santa Magdalena per retornar per un idíl·lic camí que serpenteja entre faigs. No és una ruta difícil,
però hem de tenir en compte tant la llargada de l'excursió com el desnivell que cal superar.
Aquesta és una ruta exigent, perquè supera un bon desnivell en poca distància però, a canvi, ens permet gaudir de
dos indrets molt singulars: l'impressionant Salt del Sallent, visible després de dies de pluja, i l'ermita de Santa
Magdalena, ubicada en un ressalt rocós 700 metres per sobre de la vall; un mirador excepcional de la comarca de la
Garrotxa i de bona part dels Pirineus gironins.
Sortirem del mateix poble de Sant Privat d´en Bas per una pista asfaltada que, en uns 15 minuts, ens deixa al Pla del
Xurri on començarem el camí dels matxos, que de manera fàcil ens permetrà superar els primers 500 m de desnivell.
Arribarem a una cruïlla, on agafarem el camí de la dreta, que després de 15 minuts ens deixarà al espectacular salt
del Sallent. Desfarem el camí fins a la cruïlla i tornarem a pujar de manera suau uns 200 m. de desnivell, fins a arribar
a la ermita de Santa Magdalena. Des d’aquí gaudirem de l´espectacular vista de la Vall ( espectacular de veritat).
Ja estarem al punt mes alt de la sortida i ara, ens toca baixar, després de meravellar-nos amb les vistes. Començarem
agafant un sender, durant uns 50’, amb el que cal anar amb compte doncs encara que és fàcil, és força pronunciat. A
més, hi trobarem moltes fulles que dificulten la visibilitat del terra. (IMPORTANTISSIM BON CALÇAT-BAMBES NO!!!).
Des del sender arribarem de nou al Pla del Xurri i ja retornarem a buscar l´autocar al poble.

Itinerari curt
La excursió curta anirà amb la llarga fins al Salt del Sallent i, des de allà, baixarem fins a Sant Privat pel agradable camí
boscós de les escales.

Material i recomanacions
BON CALÇAT IMPORTANTISSIM, cantimplora, gorra, roba de tardor, bastons que seran molt útils a la baixada, menjar
per el migdia.
A la plana web teniu document on us amplia el tema de material...
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