
Fageda de la Grevolosa des de Coll de Bracons 
16 de novembre de 2016       

 

Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep 
M. Farnés, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael Porcar (i la Neret), 
Josep Roca i Josep Rodri. 
  

Distància: Projectada 13’03 Km i amb altures 13’26 Km. Temps: 5’29  
Desnivells: 450 m. Acumulat: 701 m.            Cotxe: 70 Km. Ismael Porcar  i  Josep Roca 

 
 

Ens trobem a les 7 del 
matí de Llerona. 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 travessem la tanca per un camí que ens condueix al collet de la Grevolosa, 
després d’iniciar una falsa pista marcada de groc, que porta a la serra de Llancers. Aviat 
rectifiquem per seguir el bon camí. Un senyal ens indica la Grevolosa. Amb força 
pendent entrem a la singular fageda. Els faigs han començat a deixar el seu verd, però 
no ha fet prou fred per enrogir les seves fulles. Fem una parada davant d’uns singulars 
arbres monumentals. Travessem la fageda pel collet dels Gamarussos i ens arribem a 
l’ermita de Sant Nazari. Seguim el nostre recorregut després de rectificar. Travessem 
per sobre dels túnel de la Vola i trobem una munió de barcelonins jubilats, una trentena, 
que avancen cap a la Grevolosa. Passem prop de Can Piguellem i seguim pel Veïnat de 



dalt i a l’altura del Sitjar, sota Can Ferrer, parem a esmorzar a les 10’21 h. El camí 
després de la baixada contínua comença el procés a la inversa amb una forta pujada. 
Travessem la costa del Sitjar i passem pel Coll Saplana i ens arribem a la casa de la 
Coma del Coll. Seguim amb una forta pujada i quan arribem a l’encreuament del Coll de 
la Coma iniciem el camí de tornada per uns agradables corriols coberts de fullaraca, que 
ens porten a la carretera BV-5224. En arribar a l’encreuament en Miquel Maymó, Ismael 
Porcar, Josep Roca, i Josep Rodri pugen uns 2 km per la carretera fins al Coll de 
Bracons on arriben a les 13:34 als cotxes. La resta els esperem a la cruïlla amb la 
carretera. Mentre ens assabentem pel Faceboox 
que en Julià Pratginestós ha superat 
satisfactòriament una urgència hospitalària. Quan 
els cotxes ens recullen anem junts a dinar a Ca 

l’Arumí de Santa 
Eugènia de Berga. 
A les postres 
brindrem amb cava 
pels meus 71 anys i 
decidim a la 
sobretaula que la 
propera setmana 
anem de les Preses 
a Puig Rodó i Roca 
Lladre, amb la 
incorporació de dos 
possibles nous 
ginesters. Sortirem 
a les 7 de Llerona.                       

 
Text: Josep M. Farnés  Fotografia: Joan Corbera  


