
18-19 de novembre de 2017 
Secció de Btt UEC de Mataró 

 

La Vall d’en Bas 
(amb bici i/o caminant) 

 

 
 

Dissabte: sortida amb bici per la ruta del carrilet (farem grups en funció del 
nivell dels assistents i les ganes de pedalar). 

Diumenge: excursió familiar caminant o sortida amb bici d’uns 35/40 Kms.  
 

Dissabte: 
 

• Sortida de Mataró a les 9h al pàrquing de l’estació cap a Sant Esteve d’en Bas. 

• Excursió amb bici per la ruta del carrilet des de Sant Esteve d’en Bas 
(http://www.viesverdes.cat/CA/53/RUTA-DEL-CARRILET-I.html).  

• Farem diferents grups en funció dels assistents, dels nivells i de les ganes de pedalar. 

• Amb el grup “pedalada familiar” anirem de Sant Esteve d’en Bas direcció Olot. Si arribem a 
Olot, anar i tornar són uns 12 Kms totalment plans. 

• Dinar a mitja excursió (cadascú es porta el que cregui). Tornada a l’alberg a mitja tarda. 
 

Diumenge: 
 

• Dos opcions:  excursió familiar caminant d’unes 2/3 hores o sortida amb bici d’uns 40 Kms. 

• Sortida familiar caminant. Depenent dels assistents farem una opció o una altra. O bé ruta 
circular des de l’Alberg La vall d’en Bas fins al poble dels Hostalets d’en Bas i la font de la 
Clapera (uns 6/8 Kms). O bé agafarem el cotxe fins al coll de Bracons i farem una caminada 
circular per la fageda de la Grevolosa. 

• Sortida BTT: ruta d’uns 35/40Km i 1000/1200mt de desnivell. Sant Esteve d'en Bas – carrilet 
fins a Sant Feliu de Pallerols - Coll d'Uria - Falgars – Sant Miquel de Castelló-  Sant Esteve 
(adaptació de la ruta https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11986930 feta per un parell de 
membres de la secció fa un parell d’anys). 

• Lloc de dinar de diumenge a determinar.  
 

Allotjament: 
• Alberg La Vall d’en Bas (http://www.albergvallbas.cat/). També hi ha l’opció de venir només 

dissabte o només diumenge. 
 
 

TOTHOM QUE ESTIGUI INTERESSAT EN VENIR TOT EL CAP DE SETMANA 

CONFIRMAR QUAN ABANS MILLOR PER RESERVAR L’ALLOTJAMENT 
 

Inscripcions i consultes: Albert Mas: 605.08.09.26 
 

 
UEC de Mataró c/Nou,29 Mataró 

93.796.14.30 (dimarts-divendres) uecmataro@telefonica.net  
 

Preu: socis: gratuït // No socis 3€ 
Es recomana estar en possessió de la llicència federativa o bé, fer-se l'assegurança d'un dia. 

  




