
EL PARAIGUA 2022 – 2023 

Itineraris per la Garrotxa 

Enguany ens enfilarem per la Garrotxa. Si el temps ho permet el dissabte 

podrem gaudir d’unes vistes magnífiques, i també podrem fer una mica de 

geologia. 

Caixa comuna de la despesa de cotxes organitzats:   18 € per persona 

Distància de Barcelona a l’inici de l’excursió: 97 Km 

Hostalatge:   Hotel La Perla   Carretera de la Deu, 9  Olot 

(www.hotellaperlaolot.com)   

Pensió completa en habitacions dobles 72 € (inclou begudes i cafè al dinar de 

diumenge). En habitació individual hi ha un suplement de 5 €.  1/2 pensió el 

divendres en habitació doble 59 €. Dinar de diumenge 20 € 

 

Etapa núm. 5 - Dissabte 19 de Novembre de 2022 
Puigsacalm (pel la collada de Bracons) 

 

 

8:00 h Qui surti de Barcelona i rodalies 

10:00 h Coll de Bracons (havent esmorzat)   (42.1083857 2.3744128) 

 

Itinerari amb cotxe fins l’inici de l’excursió 

Des de Barcelona agafeu la C-17 en direcció a Vic, i un cop passada aquesta 

població parar atenció als cartells indicadors perquè cal agafar la C-37 en 

direcció a Olot. Cal passar pels túnels de Bracons , i després de l’últim túnel 

s‘arriba a una rotonda, i després de la rotonda hi ha un rètol que indica 

Joanetes (3 Km) GIV-5273 fins la Collada de Bracons (7 Km) (límit Osona – La 

Garrotxa).  Just al Coll, als vorals de la carretera hi ha espais per aparcar.    

En aquest punt s’inicia l’excursió. 

 

Itinerari de l’excursió: 

Collada de Bracons (1132 m) – Collada de Sant Bartomeu (1.249) – Font 

Tornadissa (1.294) – Rasos de Manter (1.389 m) – Ras de les Civaderes ( 

1.416 m) – Collet dels Clivillers ( 1.440 m) – Cim del Puigsacalm (1.515 m) 

 

Característiques 

L’excursió té un desnivell d’uns 440 m i un recorregut de 8,25 Km. 

La durada de l’excursió és de 4:15 h sense comptar aturades. La pujada no té 

cap dificultat tècnica, la major part del camí passa entre mig de bosc de faig 

roure i avellaners. 

La serralada del Puigsacalm segueix una direcció aproximada SW-NE amb 

lleugeres variacions. Estructuralment forma part del Prepirineu i és un conjunt 

d’anticlinals sinclinals que amb les serres de Milany i altres del Ripollès 

constitueixen les primeres deformacions del Pirineu. El materials que la 
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constitueixen són de l‘Era terciària, concretament del període Eocè. 

Predominen calcàries amb alveolines, gresos, microconglomerats i lutites. 

 

 

Diumenge 20 de Novembre de 2022 
Passejada pel volcans d’Olot 

 

 

Horari diumenge: 

8 h : esmorzar 

9 h : Inici de l’excursió des de l’hotel 

 

Itinerari de l’Excursió: 

Caminarem per la ciutat fins arribar al volcà Montsacopa, al cor de la ciutat 

d’Olot.  A dalt veurem el cràter i tindrem vistes de la ciutat i de bona part de la 

Garrotxa; també podrem veure i tocar les grederes i els diferents tipus de 

roques volcàniques. Des d’allí anirem cap el seu volcà germà: el  Montolivet. ( 

són “germans” perquè van sorgir de la mateixa falla). Al cim del Montolivet hi ha 

una torre de telegrafia òptica del segle XIX, i també unes bones vistes d’olot i 

de Les Preses. 

 

Característiques 

El recorregut total són uns 8 Km. 

La durada prevista, sense aturades, és de vora 3 hores.. 

Els dos volcans tenen una alçada, des de la base fins al cim, d’uns 100m. 

QUESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS 

Tenim reservada una visita guiada a l’ESPAICRÀTER ( el nou museu del 

volcans d’Olot que es va inaugurar la primavera passada), al C/ Macarnau, 55 

Olot. La visita serà el dissabte a les 18 h i el preu és de 7,5 € per persona. Els 

interessats en assistir-hi ens ho heu de dir quan us apunteu a la sortida. 

Per a l’organització dels ocupants dels cotxes i la reserva de places a l’hotel 

contacteu amb la Teresa Ma, preferiblement per correu electrònic 

tcorreig@gmail.com encara que també podeu fer-ho per telèfon 932139674 (no 

per whastapp) 

Feu-ho abans del divendres 11 de Novembre a les 10 de la nit. Tramiteu un 

missatge clar i concís, indicant quin dia o dies vindreu i si podem disposar del 

vostre cotxe. Cal que porteu diners en efectiu per pagar l’import de l’hotel del 

dissabte. Nosaltres tramitarem també els que vulgueu venir el divendres, però 

aquesta part l’haureu de pagar directament a l’hotel. 
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