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La Vall d’en Bas, un espai paisatgístic 
idíl·lic liderat pel gegant Puigsacalm
Aquesta setmana ens capbussem dins la bellesa del 
municipi i proposem una visita pels seus punt neuràlgics  
com el Salt del Sallent o les cingleres de Falgars

 Vall d’en Bas

OLOT | Víctor de Paz

La Vall d’en Bas és un dels muni-
cipis més atractius de la Garrotxa 
i els seus impressionants paisatges 
i monuments històrics atreuen mi-
lers de turistes cada any. Entre les 
seves fronteres podem localitzar 
espais tan bells com la Vila del 
Mallol, que fou la capital adminis-
trativa del l’antic vescomptat de 
Bas, a l’època medieval; el nucli 
d’Hostalets i el seu carrer de Teixe-
da, que ha estat font d’inspiració 
de nombrosos pintors i fotògrafs; 
el massís del Puigsacalm, el con-
junt muntanyós més emblemàtic 
de la Vall, i el Salt del Sallent, un 
espai únic a la comarca. Aquests 
són només alguns exemples de la 
riquesa del municipi, que inclou 
moltes més zones paisatgístiques 
de primer ordre. Entre altres dades 
que cal destacar, la Vall d’en Bas 
té una extensió de 90,5 km2, una 
de les més grans de la Garrotxa, i 
es troba a uns 500 metres sobre el 
nivell del mar. En total agrupa uns 
2.800 habitants repartits entre set 
pobles: Sant Esteve d’en Bas, els 
Hostalets d’en Bas, Joanetes, Pui-
gpardines, Sant Privat d’en Bas, 
la Vila del Mallol i la Pinya. Les 
activitats principals del municipi 
són l’agricultura i la ramaderia (la 
Vall té una de les terres més fèr-
tils de Catalunya), tot i que també 
té un cert pes el sector industrial i 
un sector serveis creixent amb una 
gran i variada oferta d’allotjaments 
rurals, rutes a peu i en bicicleta, i 
espais per practicar senderisme. 

La Vall, una unió de pobles
El municipi de la Vall d’en Bas 

va ser creat l’any 1968 arran de la 
unió dels antics municipis de Sant 
Esteve d’en Bas, Sant Privat d’en 
Bas, Joanetes i la Pinya. Les Pre-
ses també havia de formar part de 
l’agrupació, però al final, per mo-
tius polítics, se’n va declarar inde-
pendent. La fusió, que es va esce-
nificar i simbolitzar amb la creació 
de l’escut de la Vall, que inclou  
els símbols dels quatre pobles, va 
representar la recuperació de part 
de l’estructura medieval de l’antic 
vescomptat de Bas i la formació 
d’un dels municipis més grans 
de la Garrotxa. Cal aclarir que 
els tres pobles restants que també 
s’engloben al territori, Hostalets, 
Puipardines i la Vila del Mallol, ja 

estaven inclosos, en el moment de 
la unió, dins dels quatre municipis 
que van firmar l’acord.

Espais d’interès
D’entre els set nuclis que formen 
la Vall, n’hi ha dos que han estat 

declarats i catalogats com a con-
junts històrico-artístics. Un és la 
Vila del Mallol i l’altre Hostalets 

 Sant Pere de Falgars

El Mallol i els 
Hostalets són 
reconeguts com 
conjunts històrico-
artístics 

La Vall d’en Bas 
posseeix una de les 
planes considerades 
més fèrtils de 
Catalunya 

La parròquia de 
Sant Esteve té peces 
úniques com el 
timpà romànic del 
Crist Majestat 
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d’en Bas. El Mallol és un espai 
d’interès històric nascut l’any 
1176 i el seu topònim sembla que 
podria provenir del cultiu de maio-
les, unes vinyes que actualment ja 
han desaparegut de la comarca. 
Assentat sobre un pujol, durant 
l’època medieval va ser la capital 
del vescomptat de Bas i va acollir 
una de les residències dels senyors 
feudals. Actualment del poble en 
destaquen nombroses construc-
cions com la casa del Veguer, la 

presó o la casa del Notari, que va 
exercir les funcions per a la Vall 
fins a la penúnltima dècada del s. 
XIX, i també algunes cases que 
van ser construïdes amb les pedres 
de l’antic castell del Mallol, edifici 
que va quedar destruït arran dels 
terratrèmols del s. XV i del qual 
només s’han pogut conservar 
algunes parets i murs. Del Ma-
llol en destaca també la figura de 
Francesc de Verntallat, personat-
ge nascut al poble i conegut arreu 

d’Europa per haver aconseguit, el 
1486, una fita única al continent: 
l’alliberament dels pagesos de 
remença i la fi del seu esclavatge 
(fins al moment els pagesos no po-
dien abandonar mai les terres que 
cultivaven sense ordre reial). 
Per la seva banda, Hostalets és el 
poble de la Vall d’en Bas que va 
ser creat més tard, al segle XVIII. 
Va néixer al peu del camí ral que 
anava d’Olot a Vic i al voltant d’un 
seguit d’hostalets que oferien hos-

pedatge a les persones que feien 
el trajecte entre ambdues ciutats 
(d’aquí li ve el nom). Hostalets és 
actualment el nucli més turístic del 
municipi, i sobretot destaca pel ca-
rrer de Teixeda, un espai d’una be-
llesa especial que inclou una filera 
de cases a banda i banda restaura-
des i ben arrenglerades i que tenen 
com a particularitat unes llargues 
balconades de fusta plenes de tes-
tos de geranis i altres flors. Dins 
d’Hostalets també destaquen les 
cingleres de Falgars, coronades 
per l’ermita de Sant Miquel de 
Falgars, i l’ermita de Sant Simpli-
ci, situada enmig d’una roureda.
No menys atractius són els pobles 
de Sant Esteve, que guarda dins 
la seva parròquia peces d’un va-
lor inqüestionable com el timpà 
romànic del Crist Majestat i els 
capitells historiats; el de Joane-
tes, que descansa sobre un terreny 
muntanyós d’una gran bellesa i 
que és característic per la seva es-
glésia del s. XII, i el de Puigpar-
dines, liderat per la l’església de 

Santa Maria de Puigpardines, del 
segle XII. Qualsevol visita per la 
Vall no pot oblidar tampoc una 
visita pel nucli de la Pinya, situat 
a l’extrem nord del municipi i 
que engloba monuments històrics 
com l’església parroquial de Santa 
Maria i l’ermita romànica de Sant 
Joan dels Balbs, ni pel nucli de 
Sant Privat d’en Bas, format per 
l’església i un grup reduït de cases 
que envolten la plaça Major, i tam-
bé pel Santuari de la Verge de les 
Olletes i l’ermita de Santa Magda-
lena del Mont.

Els emblemes naturals
D’entre els paratges naturals de la 
Vall d’en Bas, n’hi ha tres que des-
taquen de la resta: el Puigsacalm, 
les cingleres de Falgars i el Salt 
del Sallent. N’hi ha un altre que 
també té una bellesa especial: el 
Salt del Roure. El Puigsacalm és 
el conjunt muntanyós més emble-
màtic de la Vall i el seu pic, amb 
el mateix nom, té una alçada de 
1.515 metres i és un dels més alts 
de la comarca. Des de dalt es pot 
contemplar una vista panoràmica 
de bona part de Catalunya, des del 
Canigó fins al Montseny, i des de 
la Mediterrània fins a Montserrat 
i serralades del Berguedà. Un al-
tre dels espais de la Vall d’en Bas 
que ofereix boniques vistes són les 
cingleres de Falgars, ubicades als 
Hostalets d’en Bas. Estan presidi-
des per l’ermita de Sant Miquel de 
Falgars i des de la seva part més 
alta es pot contemplar la bellesa de 
tota la Vall. Per últim, cal destacar 
també el Salt del Sallent. Es troba 
ubicat en un altiu penya-segat que 
recull les aigües de boscos i cin-
gleres i que dóna lloc a aquest es-
pectacular salt d’aigua. Les aigües 
segueixen riu avall i formen gor-
gues que conviden a banyar-s’hi.

El municipi, que 
incorpora set nuclis 
de població, té una 
extensió de 90,5 km2 

Sant Esteve, 
Hostalets, Joanetes, 
Puigpardines, Sant 
Privat, el Mallol i la 
Pinya formen la Vall 

 La nevada del dia 31 de gener va emblanquinar la Vall d’en Bas

El Salt del Roure

L’Església de Santa Maria de Puigpardines


