Ruta Olla de Tapis
Dades tècniques
Volta circular: Sí Dificultat: Difícil. Algun punt de grimpar.
Lloc: Tapis – Maçanet de Cabrenys - Girona
Distancia: 21,62km Desnivell: 939m Temps: 6h 30min caminant
Sortida i arribada: Hotel Can Mach
Descripció:

Ruta per les muntanyes que envolten Tapis, a Maçanet de Cabrenys. Cal estar en forma perquè és una sortida exigent
físicament. La part alta de la ruta ens permetrà veure tota la comarca i part del Vallespir amb un Canigó imponent a la
part Nord. També el Moixer, pic del Bassegoda i d’altres muntanyes.
Se surt del poble en direcció al pont del Gat. Anem per pista quasi fins a la Solana, on l’últim corriol per arribar-hi puja
per la cresta. És una ascensió directa, agafarem molt desnivell en els primers 5km. De la Solana fins sota dona morta
segueix pujant. Passarem per l’entrada d’una mina de talc. És en aquest punt que gaudirem de una gran varietat de
flora i fauna salvatge com ara faisans, isards, cérvols i aguiles daurades entre d’altres espècies. També es trobarem tot
tipus d’arbres mediterranis, Eucaliptos, grèvols i flor de neu. Al punt més alt de la ruta. (2h desde el inici) és una cruïlla
on tenim a 300m el menhir de dona morta. Cal destacar que aquest punt és fronterer entre els dos estats i anirem
reseguint les diferents mugues o fites. Seguirem la carena sense dificultats fins el Coll de Faig. Les vistes en tot aquest
tram són molt maques. Un cop arribem al Corral de la Falgarona agafem l’antiga pista de Coustouges al Corral.
La pujada fins a Puig Falcó és molt maca i no gaire difícil, fins i tot en una de les roques hi ha una mena de glaons
esculpits. Les vistes des de Puig Falcó són impressionants. (4h desde el inici) Iniciarem la darrera part de la ruta. Un
cop arribem al serrat de la Casilla ja agafem la pista que baixa fins la carretera, que travessem per anar a la Casilla.
Baixem ja cap a Tapis per pista i en un punt escurcem per un corriol que baixa fins al riu dels Horts. Des d’allà ja és tot
pista fins a Tapis.
* HI HA ALGUN PUNT DE GRIMPAR A LA PART MÉS ALTA (PUIG FALCÓ)

Mapa:

Perfil:

Link: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/olla-de-tapis-74681483
Dades de contacte: Restaurant Can Mach – Tel. +34 972 54 42 21
Web i més informació: http://www.canmach.com/ i https://www.olladetapis.cat

