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COLLADA DE LA FONTPOBRA – VOLCÀ DE SANTA MARGARIDA – CAN XEL 
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HORARI PREVIST 

 
 Sortida de la Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú.   6 h 
 
 Amer. Esmorzar.   8 h  15 min 
 Sortida cap al Molí del Murris.   8 h  45 min 
  
 Molí del Murris. Inici de l’etapa.   9 h  15 min 
 
 L’Estanyol d’Amunt. Reagrupament. 10 h  25 min 
  10 h  35 min 
 
 Collada de la Fontpobra. Reagrupament. 11 h  25 min 
  11 h  35 min 
 
 Volcà de Santa Margarida. Reagrupament. 12 h  35 min 
  12 h  45 min 
 
 Can Xel. Reagrupament. 13 h  30 min 
 Sortida cap a Olot. 13 h  40 min 
 
 Olot. Dinar. 14 h 
 Sortida cap a Vilanova i la Geltrú 17 h 
 
 Vilanova i la Geltrú. 19 h  30 min 
 
Notes.- 
 
** Esmorzarem a Amer. En acabar, a Can Xel, l’autocar ens portarà fins a Olot on dinarem (hi ha bars i restaurants). 
** Tingueu en compte que l’organització sempre pot modificar aquesta previsió d’horari en funció de com es vagi 

desenvolupant l’etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 
** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. Intenteu seguir els horaris 

previstos, és a dir, no correu ni aneu massa LENTS !! 
** Atenció: El mòbil de la Secció de Senders és 680102567. Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dissabte 

abans de l’excursió o el mateix diumenge (mitja hora abans de la sortida) utilitzeu només aquest telèfon. 
** Recordeu que cal estar federat per a poder participar a les sortides de la Secció de Senders. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA 

 
Des del Molí del Murris (391 m) anirem cap a Cogolls (465 m) i l’Estanyol d’Amunt (629 m). Se-
guirem pujant cap al coll de Sa Rella (851 m) i la collada de la Fontpobra (875 m) punt culminant 
de la travessa. Des d’allí baixarem cap a Bassols (670 m) i poc després trobarem el camí que puja 
vers el volcà de Santa Margarida (649 m). 
 
Si anem bé de temps pujarem fins al cràter del volcà (735 m) i el vorejarem per agafar el camí que 
baixa cap a Caselles (663 m) i segueix cap a Can Xel (614 m). Si anem curts de temps seguirem di-
rectes cap a Can Xel. 
 
La descripció del recorregut del GR-83 és còpia literal de la que hi ha a la topoguia que com sabeu 
és força aproximada; a més a més, aquesta vegada hi ha una gran discrepància entre el quilometratge 
donat per la topoguia i el mesurat en el mapa del Servei Cartogràfic. Per aquesta raó els horaris pre-
vistos pot ser que no es corresponguin amb la realitat; cal doncs, que no ens entretinguem massa no 
sigui cas que al final hàgim de córrer. 
 

******************************** 
 
 Horari Horari  Distància (km) 
 Parcial Total 
 
 0:00 0:00 0,000 
 
Camí del Moli del Murris. 
 
 0:07 0:07 
 
Ermita de Sant Pelegrí. 
 
 0:13 0:20 
 
Passem per davant de Mas Farriol. 
 
 0:07 0:27 
 
Cogolls. Seguim pel camí que passa pel mig de Cogolls. Quan creuem la riera, el camí puja a 
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l'esquerra. Arribem a una casa; agafem un corriol a la dreta, que anem seguint fins arribar a la 
Casa Nova de l'Estanyol. 
 
 0:32 0:59 
 
Casa Nova de l'Estanyol. El camí cap a l'Estanyol d'Amunt passa pel mig de la casa. Quan tra-
vessem la riera, agafem a la dreta. A l'esquerra queda Sant Feliu. 
 
 0:10 1:09 
 
Ca l'Estanyol d'Amunt. 
 
 0:06 1:15 
 
Entrem al Parc Volcànic de la Garrotxa. Passem entre el Traiter i Can Codina. 
 
 0:04 1:19 
 
La Penosa a la dreta. 
 
 0:10 1:29 
 
Arribem dalt la carena. A l'esquerra surt un camí que ens porta a Sant Feliu de Pallerols. Aga-
fem el de la dreta. 
 
 0:21 1:50 
 
Coll de la Serrella. Agafem pista a l'esquerra. Més enllà, el camí passa pel costat d'una casa, 
d'on surt un camí al Mas Colltort. 
 
 0:10 2:00 
 
Coll de la Font Pobra (910 m). Agafem pista que baixa. Font Pobra a la dreta. 
 
 0:25 2:25 
 
Can Bassols a l'esquerra. 
 
 0:03 2:28 
 
Can Cassots a la dreta. 
 
 0:12 2:40 
 
Dalt, a l'esquerra, ermita de Sant Miquel Sacot. Des de l'ermita de Sant Miquel agafem pista 
asfaltada a Can Xel. 
 
 0:20 3:00 
 
Can Xel. 
 

******************************** 
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COGOLLS 
 
El poble de Cogolls, que havia pertangut al terme del castell d'Hostoles, és situat a la vall de Co-
golls, drenada per la riera de Cogolls, que neix al vessant occidental de Puig Rodó, a la serra de les 
Medes, contrafort meridional de la serra de Finestres; el poble es troba aigua avall del puig de la ca-
pella de Sant Salvador, on hi havia 
hagut l'antic castell de Puig-alder. 
 
La parròquia de Cogolls és dedica-
da a sant Cristòfol. És un edifici 
d'origen romànic, que ha estat molt 
modificat, d'una nau més dues ca-
pelles afegides formant creuer; 
l'absis semicircular és eixalbat i la 
porta, del 1753, té un porxo al da-
vant; la torre campanar és més tar-
dana. El lloc és documentat el 
1090, quan Ponç va fer donació al 
monestir de Santa Maria d'Amer 
d'una heretat situada en la parrò-
quia de Sant Cristòfol de Cogolls. 
 
 

******************************** 
 
 
REGIÓ VOLCÀNICA DE LA GARROTXA 
 
En aquesta regió volcànica, als Pirineus orientals, hi ha una quarantena de cons volcànics, en bon 
estat de conservació i amb importants corrents de lava basàltica. 
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El focus principal és al pla d'Olot i als seus vessants (el camp de lava ocupa una gran part del pla, 
uns 25 km2), on la lava afluí seguint la vall del Fluvià i arribà fins a Sant Jaume de Llierca. Un altre 
sector important és a la vall tectònica del Ser, al peu de l'escarpament de falla de les serres del Corb 
i de Finestres, on hi ha els volcans més importants (Santa Margarida i el Croscat); la lava seguí aquí 
la vall del riu fins al molí de Gibert, passat el Sallent de Santa Pau. 
 
Finalment un tercer grup es pot considerar constituït per una sèrie de volcans situats a la vall del 
Llémena i de la riera d'Adri. Al sector d'Olot també hi hagué erupcions antigues, ja que hom troba 
còdols de basalt als materials pliocènics de la vall del Fluvià. 
 

 
 
En les erupcions modernes hom reconeix diferents fases que han estat situades totes dins el Quater-
nari mitjà. Quant a les formes de relleu, a més dels cons volcànics de tipus strombolià, dels quals 
n'hi ha amb cràter central (Montsacopa, Santa Margarida), amb cràters laterals (Garrinada), constitu-
ïts per escòries petites i uniformes (Montsacopa) o per materials grossers (Montolivet, Croscat), hi 
ha taules de lava, posades en relleu per l'erosió fluvial diferencial, com a Castellfollit de la Roca o a 
Sant Joan les Fonts, on es pot veure la constitució interna consolidada en prismes allargats. 
 
Són abundants, al sector del Ser, les acumulacions de lapil·lis (dites al país grederes) i, prop d'Olot, 
les formacions de laves poroses, consolidades en sectors d'aiguamolls, com en el bosc de Tosca. 
 
L'any 1982, la zona compresa entre les valls del Fluvià i del Ser i la capçalera de les valls d'Aigua-
vella i Sant Iscle fou declarada, per la Generalitat de Catalunya, Paratge Natural d'Interès Nacional. 
Per la mateixa llei foren declarades Reserves Integrals Geobotàniques la major part del cons volcà-
nics i la fageda de Jordà. 
 

******************************** 
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LA FAGEDA D’EN JORDÀ 
 
La Fageda d'en Jordà és un bosc de faigs excepcional perquè creix en un terreny planer i s'assenta 
damunt d'una colada de lava procedent del 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. Forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 
Es troba a la comarca de la Garrotxa, a prop del coll de can Batlle i Sant Miquel de Sacot (església 
romànica, del segle XI) i del pla de Sacot i pel collet de Bassols se situa al flanc sud-oest del volcà 
de Santa Margarida. 
 

 
 Saps on és la fageda d'en Jordà? 

 Si vas pels volts 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! 

 
     Joan Maragall 

 
 

******************************** 
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Agustí Poch, novembre 2010 
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