SENDERISME I TALLER DE PLANTES A LA GARROTXA

La Garrotxa és una comarca d'excepcional bellesa, envoltada de volcans, fagedes, rouredes i
alzinars. Una terra rica en tradicions i història, joies del romànic, pobles medievals i festes
populars. Un territori protegit pel parc natural de la zona volcànica i els espais d'interès natural
de l'Alta Garrotxa i el de Collsacabra i Santa Magdalena.

La millor manera de descobrir-la i conèixer-la és a peu, caminant pels antics camins ramaders,
camins rals, camins de missa i, pels llocs més inhòspits d'aquesta comarca

1r dia: El Puigsacalm, el gran mirador de la Garrotxa. Un itinerari que combina un camí
ombrívol entre grans boscos de boixos i faigs fins a la font Tornadissa, a partir de la font el
camí ja més obert ens portarà fins al cim del Puigsacalm. Aquest lloc gaudeix d'una dilatada
panoràmica de 360° des d'on podrem admirar per citar alguns llocs, la vall d'en Bas sota els
seus cingles, la zona volcànica de la Garrotxa, l'Alta Garrotxa i els Pirineus Orientals més al
nord, la depressió de la plana de Vic cap a l'oest i, la serra de Llancers i el pla de Cabrera més
al sud.

2n dia: Caminant pels cingles de Collsacabra. Una ruta sorprenent que transcorre entre
abruptes cingleres, bells masos i els verds prats del Collsacabra. Passarem per l'antic camí
empedrat de Vic a Olot, Falgars i Sant Miquel de Castelló. Aquets paratges en plena primavera
estan tenyits de una gran varietat de flors de tots colors, entre les que hi trobarem diverses
varietats d'orquídies i plantes medicinals. Per la tarda farem un taller de plantes amb les que
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nosaltres mateixos haurem recol•lectat durant les caminades

Nivell:MODERAT - Rutes que podran ser completades per persones amb certa forma física.
Fins a 12km i desnivell màxim de 500m

Què inclou:

- Guia acompanyant de Giroguies
- 1 dia d'allotjament amb esmorzar inclòs
- Taller de plantes
- Assessorament en temes de muntanya i material necessari
- Assegurança d'accidents
- Organització tècnica GC 1695

No inclou:

- Transport
- Tot el no especificat a l'apartat anterior
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