
Fageda d’en Jordà, Volcà de Santa Margarida i Volcà del 

Croscat                                                                       23 novembre 2.022 

Integrants:Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Karin Bruy, Pep Casas, Pep Comas, 

Joan Corbera, Mercè Font, JM Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Josep Oranías, Tere 

Pintó, Ismael Porcar, Josep Pous, Josep Roca, Josep Rodri.  

Distància:12,01 km Temps:4,35h. Temps en moviment:2,58h. Desnivell+:276 m+. Temp: 4º 

graus. 

Cotxes: 90km. Josep Pous, Pep Casas, Jaume Bertran, JM Martínez. 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/fageda-den-jorda-santa-margarida-croscat-119780635 

 

Ens trobem a les 7h del 

matí a la zona esportiva de 

Corró de Vall. Avui som 16 

de colla. Sortim direcció a 

la C-17 passem pels túnels 

de Bracons i parem a 

prendre un cafè al Vertisol 

de les Preses. Seguim i a 

Olot girem a la dreta 

direcció a Santa Pau, per 

la GI-524. Parem i 

aparquem al centre 

d’informació de can Serra a 

la Fageda d’en Jordà, i deixem un cotxe a l’aparcament del Volcà de Santa Margarida. 

 Són tres quarts de nou, estem a quatre graus fa fresqueta. Comencem a caminar a l’àrea de 

can Serra. Just abans de creuar la carretera a mà dreta trobem un monòlit en memòria al poeta 

Joan Maragall. Baixem unes escales que ens donen accés a un pas soterrat i entrem de cop a la 

Fageda d’en Jordà, és un bosc de faig que creix en un terreny planer, els colors ocres de la 

tardor es fan esperar. Caminem per la Fageda per un camí molt ben marcat, amb rètols, passem 

a prop de la Devesa i la Cooperativa la Fageda. Sortint de la Fageda, el camí s’enfila cap el coll 

de Miquel de Sacot, església de planta romànica. Baixem al pla de Sacot i pel collet de Bassols  

 

ens apropem al volcà de Santa Margarida. Comencem la baixada endinsant-nos al crater del 

volcà fins a l‘ermita. Es tracta d’un volcà mixt, que tingué fases eruptives, en esclatar, 

formà un ample crater circular, dins el qual hi ha l’ermita que dona nom al volcà. Tret del 

crater, que és avui un prat, la resta del volcà està recobert de boscos, alzinars, faigs i 

algun castanyer.  

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/fageda-den-jorda-santa-margarida-croscat-119780635


 

Són quasi les onze i parem a esmorzar. Fa un bon sol, i bona temperatura. Seguim l’itinerari fins 

arribar a l’àrea de lleure i al pàrquing de Santa Margarida, tres de la colla agafen el cotxe i ens 

esperarant al restaurant dels Ossos on hi tenim la taula reservada.  

 Els altres travessem la carretera GI-524 i seguim pel camí marcat, fins a coincidir amb l’itinerari 

de (grederes del Croscat) Actualment s’ha adequat la zona com Espai Museístic. El Croscat és 

un volcà de tipus estrombolià i el seu con és el més gran de la península Ibèrica, té 160m 

d’alçada, sembla el més jove de tots. En el punt d’informació està marcat un recorregut sortint 

per on hem entrat.  

 

 Recuperem  el camí i anem baixant suaument fins a l’aparcament de can Serra. Total 12,01km 

genials, amb bona companyia i bon solet.  

Anem al restaurant els Ossos, ctra de Santa Pau km 2,7 Batet de La Serra, on ens retrobem 

amb la resta de la colla. Els fem esperar una estoneta, tot fent la cervesseta. Ben atesos, com 

sempre.  

La propera setmana anirem a Montserrat, Can Massanes.  

Sortirem a les 7h del matí del Bon Preu de Vilanova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fotografies: Joan Corbera 

                Text: Miquel Maymó Cirera 


