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VOLCANS DE LA GARROTXA
Volcà de Santa Margarida
i Fageda d’en Jordà
Data: DIUMENGE 27 D’OCTUBRE DE 2013
Hora de sortida: 7.45

DEL MATÍ

Desplaçament: AMB AUTOCAR
Lloc de sortida: PÀRQUING PARC DEL GARRAF
Coordinadors de la sortida: Josep Martí i Carme Fonts (telèfon de contacte: 660392175)

Horaris previstos:
07.45 h - Sortida amb autocar (Pàrquing Parc del Garraf).
10.30 h - Arribada al pàrquing de l’àrea de Santa Margarida i esmorzar. La zona disposa de
bar-restaurant i WC.
11.00 h - Sortida cap al volcà de Santa Margarida i Fageda d’en Jordà.
11.45 h - Arribada al volcà i ermita de Santa Margarida.
12.00 h - Sortida en direcció a Sant Miquel de Sacot i la Fageda.
14.00 h - Arribada a l’àrea de Can Serra. Centre d’informació del parc amb zona de pícnic i
WC. Aquí dinarem.
15.30 h - Tornada cap a Vilanova.
18.00 h - Arribada a Vilanova.
Resum de l’itinerari:
Àrea de Santa Margarida - Travessa de la carretera GI 524 - Pujada al volcà de Santa Margarida i descens
fins a l’ermita de Santa Margarida - Sant Miquel de Sacot - Entrada i travessa de la fageda d’en Jordà - Àrea
de Can Serra. Longitud: 6,2 km aprox. Horari: 3 h. aprox. Cota màxima: 744 m. Cota mínima: 568 m.

COM ARRIBAR A LA FAGEDA (ÀREA DE SANTA MARGARIDA):
Sortim de Vilanova per la C-15 per anar a Igualada on agafem la C-37 direcció a Manresa. A Manresa prenem la C-25 o eix
transversal fins a Vic. Un cop passat Vic cal agafar l’eix Vic-Olot (C-37) passant pel túnel de Bracons. Una vegada sortim del túnel,
a la primera rotonda agafem direcció Les Preses i Olot per la carretera C-152. A l’entrada d’Olot hi trobem una rotonda, aquí
hem de girar a la dreta per agafar l’avinguda de Sant Jordi. Després de passar quatre rotondes més, enfilem la GI-524 en direcció
Santa Pau. A pocs quilòmetres es troba el pàrquing de Can Serra i, més endavant, el pàrquing de Santa Margarida.

Dificultats que hi poden haver i altres qüestions a tenir en compte:
Aquesta excursió és de poca dificultat, amb algun desnivell més pronunciat pujant al volcà de Santa
Margarida. El terreny és volcànic i en algun tram pot ser fangós i relliscós en cas que recentment hagi
plogut. Es tracta d’un itinerari circular pensat per començar i acabar al mateix lloc, a l’àrea de can Serra, tot
i que nosaltres sortirem de l’àrea de Santa Margarida per fer l’excursió mes assequible al grup de petits.
Al llarg de l’excursió s’ha previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti en
benefici del grup. El primer reagrupament serà a l’interior del volcà de Santa Margarida; el segon, a
l’ermita de Sant Miquel de Sacot, i el tercer, abans d’entrar a la Fageda.
Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es pot córrer durant el
trajecte. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant i que farà el
guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau.

Material necessari (què cal portar):
Menjar: Caldrà portar l’esmorzar i el dinar. Esmorzarem a l’àrea de Santa Margarida i dinarem a l’àrea de
Can Serra, al peu de la fageda. Hi ha taules de pícnic, WC i màquina de begudes.

Aigua: No hi ha aigua potable durant tot l’itinerari. Cal portar-ne.
Roba d’abric: Ja som a la tardor i, depenent del temps, podem trobar temperatures fresques. Convé
portar roba d’abric i un impermeable per si fa vent o plou. Per al sol, anirà bé una gorra.

Calçat adequat: Botes de muntanya de canya mitjana o alta per protegir bé el peu i el turmell.
Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc.
Descripció de l’itinerari:
La zona volcànica de la Garrotxa és el millor exponent del paisatge volcànic de la Península Ibèrica. Té més de 40
volcans d’erupció tranquil·la (efusiva), poc explosiva (estrombolians) i molt explosiva (freatomagmàtics), 28 reserves
naturals com la fageda i més de 20 colades de lava. L’orografia, el sòl i el clima humit proporcionen una vegetació
variada de roures, alzines i faigs de gran valor paisatgístic.
Sortim de l’àrea que hi ha al peu del volcà de Santa Margarida i enfilem un camí força empinat fins arribar a la vora
del cràter des d’on veurem la zona interior del volcà amb l’ermita.
El volcà de Santa Margarida
Es tracta d'un volcà mixt, que tingué fases eruptives de tipus estrombolià i freatomagmàtic. Aquestes darreres són
explosives, i la que va produir-se al de Santa Margarida va obrir, en esclatar, un ample cràter circular, dins del qual hi
ha l'ermita que dóna nom al volcà. Tret del cràter, que és avui un prat, la resta del volcà està recobert de boscos,
alzinars a solell i caducifolis mixtos a l'obaga.
Sortint del volcà de Santa Margarida, pel flanc nord-oest i pel collet de Bassols, es baixa cap el pla del Sacot on
trobarem l’església romànica (molt reformada) del segle XI, sant Miquel de Sacot. Continuant cap el coll de can Batlle
entrarem a la fageda.

La Fageda d’en Jordà
La famosa Fageda d'en Jordà és un bosc de faigs excepcional perquè creix en un terreny planer, de baixa altitud (550
m). De fet, s'assenta damunt d'una colada de lava que va emetre el volcà del Croscat, la qual ofereix un relleu
accidentat, amb abundoses prominències molt característiques, que poden assolir més de 20 m d'alçada i que reben
el nom local de tossols. Al mig de la fageda hi ha les instal·lacions de la cooperativa La Fageda, una empresa sense
ànim de lucre que es dedica a l'elaboració de iogurts i altres productes làctics que comercialitzen per tota la comarca
i la resta de Catalunya. La peculiaritat d'aquesta empresa és que el 70% de treballadors són persones amb alguna
discapacitat. La fageda ha estat font d’inspiració d’artistes, com Joan Maragall, que va escriure el poema que la va fer
famosa i que té un monòlit dedicat a l’àrea de can Serra (el podrem veure en acabar l’itinerari a l’esquerra del camí).

La Fageda d’en Jordà (poema de Joan Maragall)
Saps on és la fageda d'en Jordà?
Si vas pels vols d'Olot, amunt del pla,
trobaràs un indret verd i profond
com mai cap més n'hagis trobat al món:
un verd com d'aigua endins, profond i clar;
el verd de la fageda d'en Jordà.
El caminant, quan entra en aquest lloc,
comença a caminar-hi a poc a poc;

compta els seus passos en la gran quietud:
s'atura, i no sent res, i està perdut.
Li agafa un dolç oblit de tot lo món
en el silenci d'aquell lloc profond,
i no pensa en sortir, o hi pensa en va:
és pres de la fageda d'en Jordà,
presoner del silenci i la verdor.
Oh companyia! Oh deslliurant presó!

NOTES:
Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i
s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF.
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D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives , tots els participants a les activitats del GMeF hauran de
disposar de la llicència federativa de l’any en curs.
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Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

