Fageda de la Grevolosa i Puig de les Àligues
6 de novembre de 2013
Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Jaume Muntan i Josep Roca
Distància: Projectada 13’17 Km i amb altures 13’48 Km. Temps 5’52 Desnivells: 561 m.
Acumulat: 788 m. Cotxe: 72 Km. Vicenç Catafal i Josep Roca

Ens trobem a les 7 del matí als Gorcs.
Prenem la ruta habitual a la Garriga per
la C-17, que deixem per agafar la C-37
cap a Olot. En sortim a Sant Andreu de la Vola i ens arribem a la Collada de Bracons on
aparquem. A les 8 tocades travessem la tanca per un camí que ens condueix al collet de
la Grevolosa. Un senyal ens indica la Grevolosa. Amb força pendent –una mica
relliscosa per la humitat- entrem a la singular fageda. Fem una parada en un ampli espai
on segurament s’hi feien concert de cobla per la tardor. Seguim el recorregut i ens porta
a contemplar els tres arbres monumentals. Travessem la fageda pel collet dels
Gamarussos i ens arribem a l’ermita de Sant Nazari. Seguim el nostre recorregut i
trobem una parella de
Girona, que també van al
Puig de les Àligues.
Cosa que tranquil·litza a
alguns
companys
nostres. Travessem per
sobre dels túnel de la
Vola i passem prop de
Can Piguillem. Seguim
pel Veïnat de dalt i a
l’altura de Can Ferrer
parem a esmorzar a les
10’20 h. El camí després
de la baixada contínua

comença el procés a la inversa. Puguem per la costa del
Sitjar i passem pel coll Saplana i ens arribem a la casa de
la Coma del Coll. Seguim i quan arribem a l’encreuament
que puja al nostre objectiu ens sentim i trobem amb una
colla de dones de Sabadell, que també hi pugen, provinent
del coll de Bracons. Fem junts el recorregut final. Passem
per la coll de la Coma del Coll i arribem al Puig de les
Àligues (1.342 m) a les 12’10 h. En aquest reduït espai
establim una animada conversa. Desfem la pujada i
després del coll prenem un agradable camí que passa pel
coll de Joan, pel collet de la Foradada, el coll de la Gallina i que ens porta a la collada
de Sant Bartomeu, que ja coneixem de la clàssica excursió al Puigsacalm. Seguim el
camí fins al coll de Bracons on hi arribem a prop de les 2 h. Decidim anar a dinar al Mas
Escola de Sant Andreu de la Vola on hi acudiran a prendre cafè una quarantena de
terrassencs i més tard la colla de dones sabadellenca. Mengem a l’exterior a ple sol. A la

sobretaula decidim que la propera setmana anem
a la Cambra d’Ase. Sortirem a les 6 dels Gorcs.
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