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El proper diumenge 9 de gener farem una nova etapa del Camí del Nord (GR-83). Aquesta vegada co-
mençarem a la zona d’aparcament del volcà de Santa Margarida, prop de Can Xel on vàrem acabar 
l’últim dia. D’entrada pujarem al cràter del volcà per visitar l’ermita que li dóna nom i tot seguit baixarem 
pel seu vessant sud per anar a trobar el GR-83 el qual seguirem fins a la pedra de Sant Isidre repetint un 
tros de l’anterior etapa. 
 

A la pedra de Sant Isidre deixàrem la pista que va a cap a Can Xel i 
seguirem el GR-83 per arribar a Sant Miquel Sacot, església romàni-
ca reconstruïda i ampliada al segle XVIII en estil neoclàssic. Des 
d’allí, tot vorejant el volcà del Puig de la Costa, anirem cap a la Fa-
geda d’en Jordà la qual travessarem per anar cap a Olot on s’arribarà 
cap a la una del migdia. 
 
En un principi s’havia pensat seguir més enllà d’Olot i acabar l’etapa 
a Llocalou, a la vall de Bianya; la raó era disminuir el quilometratge 
de l’etapa següent que acabarà a Beget. Ara bé, després de fer una 
previsió horària s’ha vist que acabant a Llocalou no podríem tornar 
(amb l’autocar) a Olot per a dinar fins gairebé les tres de la tarda. 
Davant d’això i tenint en compte que el recorregut Olot – Llocalou es 
fa per una zona marcadament industrial s’ha optat per neutralitzar 
aquest tram. Això vol dir acabarem l’etapa en arribar a Olot tot i que 
la propera la comencem a Llocalou. 
 

L’etapa Llocalou – Beget, que farem el 13 de febrer serà una etapa llarga de més de 21 km i amb un des-
nivell acumulat força important (uns 800 m amunt i uns 500 m avall) i està clar que haurem de dinar pel 
camí. 
 
Com ja sabeu, a Olot hi ha una gran tradició pessebrística i aquest dies fan la Mostra de Pessebres que 
acaba justament el dia 9 de gener. Podeu trobar el programa de la mostra a 
 
http://www.olot.org/cultura/icco-site/icco-site/portada/MostraP-desplegable-web.pdf 
 
Si arribem a Olot sobre la una del migdia hi haurà temps de visitar-ne algun. 
 
Recordeu que cal federar-se! Enguany la taxa federativa s’ha incrementat; per compensar-ho mantin-
drem els preus de les sortides. 
 
Les dates de la resta de les  sortides previstes per a aquest curs són:  13 de febrer,  13 de març,  10 d’abril,  
8 de maig. 
 
D’altres dates d’interès:  30 de gener (Caminada Popular),  20 de març (Marxa),  22 de maig (Coneguem 
Catalunya). 
 
 
Salutacions 
?????? 
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