Puigsacalm (Joanetes-Sant Privat).
Nom de la Ruta: Puigsacalm
Comarca:

Garrotxa

Durada:

05:15 hores

Desnivell acum.:

950 m.

Quilometres:

9’060 Km

Altura mínima:

623 m.

Altura màxima:

1.515 m.

Sortida/arribada: Joanetes (623 m.) / Pla d’en Xurri de Sant Privat d’en Bas (634 m).
Itinerari:
Joanetes (623 m) – Puig del Soi (1.024 m, 1:15) – Canal del Barret – Santa Magdalena ( 1.250 m, 2:15) – Coll
de Santa Magdalena (1.292 m, 2:25) - Puig dels Llops (1.486 m, 3:05) – Puigsacalm (1.515 m, 3:20) – Pista al
Salt del Sallent (1.100 m, 4:00) – Camí dels Matxos – Pla d’en Xurri de Sant Privat (634 m, 5:15).

Descripció: Sortim del poble de Joanetes, ultima casa en direcció al coll de Bracons, des d’aquest punt, surt
una pista marcada amb un rètol que en indica Santa Magdalena pel Barret, seguim les marques la pista deixa
pas a un corriol, arribem al Puig del Soi, anem pujant fins al peu de la cinglera, trobem la roca del Barret, anem
cap la dreta per anar a buscar la canal equipada que ens portarà damunt de la canal, al costat de les antenes del
Puig Corneli, ara baixem per el prat fins l’ermita i refugi de Santa Magdalena. Agafem la pista em direcció a
ponent fins el coll de Santa Magdalena, cruïlla de camins, a la dreta la pista al camí del matxos i el Salt del
Sallent, i el camí a Joanetes per les Olletes, seguim recte, deixem a l’esquerra el camí dels burros, el camí gira a
la dreta tot enfilant-se, deixem el camí principal per pujar al Puig del Llops, reculem uns metres i agafem el
camí que ressegueix el cingle, agafem el camí que s’enfila fins el Puigsacalm. Per la baixada reculem 250 m i
trobem a l’esquerra, travessem el camí principal i baixem decididament per enllaçar amb la pista en direcció al
Salt del Sallent, al cap de 300 metres, un corriol a la nostra dreta, comença a baixar durant uns 5 minuts, per
enllaçar al camí dels matxos, a la esquerra tornaríem a la pista i al Salt del Sallent, seguim baixant, passem un
excel·lent mirador, travessem un pista el camí segueix baixant fins a la pista principal i l’àrea d’esbarjo del Pla
d’en Xurri (Sant Privat d’en Bas), final de la travessa.

GPS: Trak real.
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