
VIA VERDA DEL CARRILET  

OLOT  A  SANT FELIU DE PALLEROLS 

9 de gener 2019 

Integrants: Josep Carbonell, Vicens Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, 

Ferran Iñigo, Julià Llobet, Toni Manel, Miquel Maymó, Manel Molina, Josep 

Oranias, Ismael Porcar, Josep Pous, Josep Roca, Manel Roca, Julià 

Pratginestós, Josep Rodri, Mercè Serra  

Distància: 18,60km Temps: 4,36h Temps en moviment: 4,02h Temp: -2 

graus Desnivell: 180m+  

Cotxe: 95km Josep Carbonell, Ismael Porcar, Manel Molina, Josep Pous. 

Avui portem dos convidats, en 

Manel Roca i en Ferran Iñigo, 

salutacions. Sortim cap a la C17 

direcció Vic, túnels de Barcons i a 

la benzinera de les Preses parem a 

fer un cafè, tot seguit anem cap a 

Olot, aparquem al recinte firal prop 

de l’antiga estació del carrilet. Avui 

farem la primera etapa de la Via 

Verda, farem una etapa un cop al 

mes, és un nou projecte i estem 

il·lusionats. 

Ens preparem, fa molt fred estem a -2 graus. Ens apropem a l’antiga estació 

i ens fem una foto del principi de la Via Verda. Comencem a caminar, el 

camí és molt bonic, ens trobem gent d’Olot que caminen i van amb bicicleta, 

creuem el poble de les Preses i seguim direcció a Sant Esteve D’en Bas, 



surt el sol i caminem més a gust, passem per molts 

ponts i túnels, anem a bon ritme cap a les onze parem 

a esmorzar en uns bancs al sol.  

Reprenem la caminada, ja portem 10 km i un bon ritme, trobem pujada, amb 

desnivell per passar pel coll, D’en Bas. Deixem enrere la Vall D’en Bas, fem 

fotos reivindicatives LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.  

Seguim tot gaudint del paisatge. Passem a prop de Sant Miquel de Pineda i 

també a prop de masies i camps de conreu molt boniques, ja portem 15km i 

anem molt bé i  ja de baixada , cap a Sant Feliu de Pallerols, nostre destí 

d’avui, trobem les primeres senyals d’entrada al poble portem 18km i ja 

estem arribant, més ràpid del previst. 

Una sortida diferent, en la qual tots n’hem gaudit. Hem arribat a Sant Feliu 

de Pallerols, 18,6km, 4,36h. Anem al restaurant Ca La Matilde. Els 

conductors van a Olot amb taxi 

per recuperar  els cotxes. 

Comencem a dinar a quarts de 

tres molt ben atesos .  

La propera setmana anirem al 

Taga, per Ogassa . Sortirem a 

les 7h matí de la zona esportiva 

de Corró de Vall. 

 

Fotos i Text: Miquel Maymó 

 

 

 


