El Paraigua, 2009-2010
La Garrotxa. Serra de Finestres – Serra del Corb
Desplaçament: cotxes particulars.
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 32 € per persona (inclou kilometratge i
peatges autopista)
Distància des de Barcelona (per l’autopista), anada: 142 km. 1h 52min
Distància des de Barcelona (pel túnel de Bracons), anada: 118 km. 2h 5min
Hostalatge: Sopar i dormir de dissabte i esmorzar de diumenge:
Hotel “La Perla”, OLOT. Tel. 972 26 23 26 Sra. Remei
http://www.laperlahotels.com Preu sopar, dormir i esmorzar: 63 €
Sopar i dinar: podrem triar entre quatre plats
Esmorzar: buffet lliure
Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, cantimplora. També tot allò que us sembli
imprescindible per fer nit a l’hotel.
Etapa núm. 3–Dissabte 17 octubre de 2009
Santuari dels Arcs-Santuari de Finestres-Santuari dels Arcs

Horaris dissabte:
8,00 h. Estació de RENFE de Barcelona–St. Andreu Arenal
Av. Meridiana–Pg. Fabra i Puig. Qui surti de Barcelona
10,30 h. Aparcament autocars del Santuari dels Arcs havent esmorzat.
11,00 h. Comença la caminada
ITINERARI AMB COTXE fins l’aparcament del Santuari dels Arcs
Des de Barcelona, autopista AP7 fins la sortida núm. 6 de Girona Nord, seguir la C-66 a
Banyoles, Olot i Ripoll. A Puigemmà en rotonda agafar la C-150A. Passat Mata girar a la
dreta per GIV-5247. Al Polígon Industrial de Banyoles Agafar la GI-524 a Olot i al PK 10,8
abans de Santa Pau, prendre pista asfaltada a l’esquerra (deixant Càmping El Patxet a la
dreta) direcció Santuari dels Arcs. A uns 1.200 m agafar desviament a la dreta amb rètol
“Autocars” i s’arriba a l’aparcament del Santuari.
ITINERARI ALTERNATIU AMB COTXE PEL NOU TÚNEL DE BRACONS.
En arribar a Olot, a la rotonda de la gasolinera BP, desviament direcció Santa Pau.
Travessar Santa Pau en direcció a Mieres i al PK 10,8 prendre pista asfaltada a la dreta
(deixant Càmping El Patxet a la dreta) direcció Santuari dels Arcs. A uns 1.200 m agafar
desviament a la dreta amb rètol “Autocars” i s’arriba a l’aparcament del Santuari.
Itinerari de l’excursió: Santuari dels Arcs (300 m)-Porta de ferro (706 m)-Pista de terra (759
m)-Fals Roc del Migdia (719 m)-Coll de Palomeres (parada ganyips) (716 m)-Santuari de
Finestres (parada dinar) (906 m)-Mas de la Coma (565 m)-Mas el Carrer (462 m)-Santuari
dels Arcs (300 m) s’acaba la caminada
Recorregut: 11,520 km. Temps estimat: 4 h 45 min, sense comptar aturades
Ascens acumulat: 758 m.
Descens acumulat: 834 m.
Descripció: Des del Santuari dels Arcs, caminem un tram sobre pista asfaltada, que es
transforma en pista forestal en pujada sostinguda pel vessant nord de la Serra de Finestres i
que es converteix en un corriol més costerut en els trams propers a la carena. El corriol ens
durà en la confluència amb una pista de terra força planera que seguirem cap a l’esquerra
fins arribar al coll de Palomeres des d’on prendrem un corriol que, amb algun tram força
dret, ens durà sense major dificultat al Santuari. La baixada s’inicia amb un corriol que
esdevé una pista de terra i posteriorment una pista cimentada que conflueix amb la pista

asfaltada del principi fins el Santuari dels Arcs. La caminada discorre en sa major part entre
alzinar i fageda; dalt la carena de la serra de Finestres – al nivell del Santuari de Finestres –
hi ha bones vistes de les valls del Llèmana i de Santa Pau
Notes geològiques i botàniques: Travessarem la sèrie detrítica de l’ Eocè constituïda,
sobretot, per gresos i margues, però l’abundosa vegetació en tapa bona part dels
afloraments. Els trams més baixos del vessant nord de la serra són ocupats per alzinar i, al
llarg de les rieres, s’hi ha desenvolupat vegetació de ribera de pollancres i verns. Les parts
mitges i altes del vessant són ocupades per una espectacular fageda que veurem, sobretot,
en el camí de descens i que, donades les dates de la sortida, és possible que vegi tenyit de
color rogenc el seu fullam tardoral.
Etapa núm. 4–Diumenge 18 octubre de 2009
St. Miquel Sacot – Colltort – font Fontpobra – Penya Peguera – St. Miquel Sacot

Horaris diumenge:
10 h. St. Miquel Sacot; al costat de l’ermita es pot aparcar.
10,15 h. S’inicia la caminada
ITINERARI EN COTXE FINS ST. MIQUEL SACOT: Des d’Olot cal anar cap a Sta. Pau per
la comarcal GI524; després d’uns 5,4 km. – 4 km abans d’arribar a Sta. Pau – tombarem a la
dreta, a l’alçada del restaurant de can Xel, per una pista senyalitzada que duu a St. Miquel
Sacot.
Recorregut: 8, 541 km. Temps estimat:unes 3 hs sense comptar aturades
Ascens acumulat: 724 m.
Descens acumulat: 719 m.
Descripció: L’ascens fins la collada de Colltort (801 m.) des de S. M. Sacot (642 m.), d’una
mitja hora, és primer suau per un camí ben fresat i després costerut per corriol. Ja en la
collada, caldrà anar fins l’enrunat castell de Colltort per gaudir d’espectaculars vistes de la
zona volcànica de la Garrotxa i també de l’alta Garrotxa i els Pirineus; anar i tornar del
castell es farà en 20 minuts per un corriol que passa per damunt d’estrats inclinats de gres.
Des de la collada de Colltort seguirem el rètol cap a Fontpobra per un corriol ascendent a
l’inici, després planer i descendent, carener en alguns trams. Arribats a la Fontpobra (800
m.) seguirem camí amunt per prendre el camí cap a Penya Peguera (868 m.) on hi ha
magnífiques vistes de la zona volcànica i els Pirineus; seguirem cap a coll Ciuró i d’aquí a
set carreteres (837 m.); tornarem a la Fontpobra i descendirem a St. Miquel Sacot (642 m.)
passant per Bassols.
Notes geològiques i botàniques: en el recorregut veurem els següents volcans: Puig de la
Costa, Torrent, Croscat, Sta. Margarita, Jordà, Rocanegra, Puig Subià, entre d’altres;
aquests volcans es formaren degut a erupcions volcàniques que es produïren en el
Quaternari en què magma i gasos travessaren, per entre fractures, la sèrie sedimentària de
l’Eocè; també veurem els plans de Sacot i de Les Fages, reblerts de sediments palustres
dipositats en antics llacs que es formaren pel barratge de les aigües per colades de lava. En
tot el recorregut caminarem entre alzinar i/o fageda
Responsables: Xavier Aurell i Víctor Estadella
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !!
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i les reserves de places a l’hotel i/o restaurant,
contacteu amb en Víctor Estadella. Telèfon 93 449 30 47.
També podeu fer-ho per correu electrònic vestadel@xtec.cat
Feu-ho abans del dimarts 13 d’octubre a les 22h.
Deixeu el missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies hi anireu.

