
Fageda d’en Jordà, Volcans de Santa 
Margarida i Croscat     22 de novembre de 2017 
 

Integrants: Josep Carbonell, Vicens Catafal, Joan Corbera, Julià 
Llobet, Josep Martínez, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael 

Porcar, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Oranias, Josep Roca i Josep Rodri. 
 
Distància: Projectada 13km  Desnivell: 357+                    Temps: 4,42h 
Cotxe: 90 km.               Josep Carbonell, Manel Molina i Ismael Porcar  
 

Ens trobem a les 7 del matí a Llerona , avui som molta colla, tretze som molts. 
Direcció C-17 als túnels de Barcons, Olot i 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. 
Són tres quarts de nou i comencem a caminar a l’Àrea de Can Serra en direcció a la 
carretera. Just abans 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 són espectaculars. Caminem per la Fageda per un camí molt 
ben marcat, amb rètols, passem a prop de la Devesa i la Cooperativa de 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. 
Ja són quasi les onze parem a esmorzar, són 
dues horetes i hem fet 6 km. 
Reprenem la sortida 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. L’itinerari baixa 
ara fins l’Àrea de lleure i pàrquings  de Santa 
Margarida, on la travessem la carretera GI-524 
seguim pel camí marcat, fins a coincidir amb 
l’itinerari de (grederes del Croscat) fins el rètol del 
trencament de Can Passavent. 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, un guia ens acompanya fins al 
mirador i ens explica tot el procés del volcà (està 
en obres). Tornem enrere per recuperar el camí i 
anem baixant suaument fins a l’aparcament de 
Can Serra. Total 13 km genial, amb bona 
companyia i bon solet. 
Decidim anar a dinar al restaurant els Ossos, ctra 
de Santa Pau km 2,7 Batet de La Serra. 
La propera setmana anirem a la Fageda de la 
Grevolosa per Sant Andreu de la Vola. Sortirem a 
les 7h del matí de Llerona. 
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