
La Grevolosa des de Sant Andreu de la Vola    
29 de novembre de 2017 
 

Integrants: Julià Llobet, Josep Martínez, Miquel Maymó, Manel 
Molina, Josep Pous, Julià Pratginestós i Josep Roca. Josep 

Carbonell, Vicens Catafal, Joan Corbera, Josep Oranias, Ismael Porcar i Josep Rodri. 
  

Distància: Projectada 15,18km amb altures 15,42 Desnivell: 499m  8,09 8,17 243m
Acumulat: 672m Temps: 4,57h , Temps en moviment: 4,22h  345m 3,24h 2,37h

    Cotxe: 71 km. Josep Carbonell, Manel Molina i Ismael Porcar 
 

Ens trobem a les set del matí a 
Llerona, sortim cap a la C-17, parem 
a Tona a prendré un cafè i seguim 
cap a Sant Andreu de la Vola, 
direcció a Olot. Aparquem a Can 
Piguillem de Sant Andreu de la Vola, 
(779m+) són dos quarts de nou, el 
dia molt gris, humit i fred estem a 2 
graus, i anem direcció a la fageda de 
la Grevolosa per un itinerari ben 
marcat, entrem a la Fageda fa 
pujada, davant nostre algun faig 
monumental .Ens fem la foto de 
grup. El Grup B decideix anar a 
esmorzar a l’Ermita de Sant Nazari. 
Després de la foto de grup davant un faig emblemàtic i a una alçada de 1035 m, el 
grup B (J. Carbonell, V. Catafal, J. Corbera, J. Oranias, I. Porcar i J. Rodri), quan són 
les deu passades inicien la baixada cap a l’Ermita de S. Nazari.  
Fa fresqueta i el cel s’està cobrint de núvols, caminem per un corriol amb una bona 
pendent. Prop de l’ermita és més planer.  
A les onze arribem a S. Nazari i ens disposem a esmorzar, podem gaudir d’una taula 



amb bancs, on seiem tots plegats, fa fred, el cel ja està cobert, hi ha molta humitat, 
ens hem d’abrigar. 
Avui tenim pressa per baixar i així que acabem, ràpidament reprenem la marxa cap 
els cotxes.  
Ara el camí és més fàcil de fer.  
Travessem un pont de fusta i a les 11,45 arribem a la carretera de El Güell, que ja 
hem fet de pujada. En animada conversa, xino-xano, a les 12,30h del migdia arribem 
a Can Piguillem, on tenim els cotxes. 
Després d’una passejada pels voltants de la Masia de Can Piguillem entrem als 
cotxes ja que la temperatura ambient és baixa.  
Cap a la una, connectem amb la resta de grup que ens comenten que estan baixant 
per la carretera de Bracons.  
Nosaltres seguim direcció al Coll de  Bracons, ens creuem amb una colla de gent de 
Valls que també fan la Grevolosa, creuem la carretera BV-5224 anem direcció al 
Puigsacalm, a l’arribar a la collada de Sant Bartomeu, parem a esmorzar són quasi les 
onze, fa molta fresca i humitat, anem ràpids i seguim cap el Coll de Joan, caminem a 
bon ritme per no agafar fred. Arribem al Coll de la coma, estem a 1279m d’alçada 
màxima d’avui, decidim baixar i anar a buscar la carretera BV-5224 direcció a Sant 
Andreu de la Vola, per arribar a Can Piguillem on tenim els cotxes i la resta del grup, 
que ens esperen mig morts de fred. Una bona matinal amb 15,42 km molt aprofitats. A 
l’acabar comença a plovisquejar. 
Decidim anar a dinar a Cal Arumí de Santa Eugenia de Berga. 
Bé com sempre. La propera setmana sortirem dimarts i anirem a Matagalls . 
A les vuit del matí ens trobarem a Llerona.   
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