VOLCANS D’OLOT

13-01-10

Sortim d’ Els Gorcs a les 7,00 amb
els cotxes d’en Josep Roca i
l’Ismael i fem 198 km.
La colla d’avui som en J. Corbera,
Pep Comas, J. Oranies, J. Ventura,
J. Carbonell i els conductors.
Caminem 12,8 Km, fem un
desnivell de 269 mts i tardem 4 h
30 min
Aproximació, C-17 Vic, túnel
Bracons, Olot, Crta S. Pau,
aparquem a l’àrea de Can Serra, i
sorpresa ??? esta nevat i el terra
amb glaç.
Comencem a caminar a les 8,30,
travessem la carretera camí a la
devesa d’en Jordà, al cap de poca estona ens adonem que no es la
direcció correcta, tornem enrere fins a la carretera i trobem els rètols
indicatius de l’itinerari”1” que seguim per tota la fageda.
El terra esta cobert d’una capa de neu que li dona a la fageda una
nota diferent, sortim dels arbres i per una petita carretera arribem a la
fàbrica de productes làctics “La Fageda”. Tenim un dubte i
preguntem al personal de la Fageda el camí correcte.
Arribem a una casa coneguda com Prat de la Plaça, deixem l’asfalt i
agafem un camí que passa pel costat de la casa, després d’una pujada relliscosa per la neu i el fang arribem
a S. Miquel de Sacot, església
romànica reconstruïda
el s.XVIII en estil neoclàssic.
Seguim pel camí de la dreta de
del Volcà de Sta Margarida,
baixa on trobem un “pedrot”
sobre i una escultura que
Isidre,.

l’església i l’itinerari
anem fins a la part
enorme amb una creu a
imagino que es S.

A partir d’aquest punt el camí fa
pujada i també esta
nevat. Ens anem acostant al
volcà Sta. Margarida.
Un cop arribats a dalt, una casa
tota vallada, ens
impedeix gaudir de la vista del cràter. Donem la volta a la casa i veiem un camí i unes escales de fusta
que ens permeten baixar fins al cràter.
Donat que esta nevat i gelat la baixada es “perillosota”.

Arribem a baix, on esta l’ermita de Sta. Margarida, tota l’esplanada esta ben blanca de “neu pols”, només
es veuen les petjades dels visitants i fa més fred que a dalt.
En aquest punt estava previst fer un mos, però donades les circumstàncies meteorològiques, optem per fer
la foto de rigor, ens permeten tirar-nos unes “boles” de neu i pugem per l’altre costat del cràter que és més
planer i solejat.
Quant arribem
a la part de
sol, parem i
ens adonem
que ja és
l’hora
d’alimentarnos.
Reiniciem la marxa tornant al cim i baixem cap a l’àrea de Sta. Margarida, la baixada és forta i és te
d’anar amb compte de no relliscar ja que a la pendent si afegeix la neu i el gel.
Passem per la caseta d’informació del
Croscat (esta tancada fins a finals de
febrer), peró si que hi veiem unes
fotografies i esquemes del volcà.
Seguim cap a les Grederes del volcà,
no podem gaudir dels colors naturals
de las fotografies que hem vist, perquè
amb la neu tot agafa una visió
diferent..
Tornem cap a l’àrea de Can Serra per
una carretera estreta i després per un
camí entre els arbres arribem al
aparcament , just a la una.
Plantegem fer una mica de camí abans
de parar a dinar, en J. Oranies suggereix anar a l’agrobotiga de St. Privat d’en Bas. En Joan Corbera
també ho coneix i l’hi sembla bé. Els demés hi estem d’acord.

La propera sortida serà a Les Agudes sortim dels Gorcs a las 7
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