SENDERISME · TRAVESSADES FAMILIARS · VOLCÀ DE LA
CROSSA

Diumenge, 21 de novembre

EL VOLCÀ DE LA CROSA, és el volcà amb el cràter més gran de la península i un dels més
grans d’Europa, amb un diàmetre de 1250 metres. No es coneix amb exactitud l’època en
que es va formar, tot i que del seu bon estat de conservació es dedueix que es tracta d’un
volcà relativament recent, que va entrar en erupció durant el quaternari, com els de la
Garrotxa i de la vall del Llémena.

De vegades tenir determinats veïns et pot fer passar a un molt discret segon terme. Quan es
parla dels seus germans més petits -de La Garrotxa- però més abundants i certament més
espectaculars en determinats aspectes, difícilment o mai se l’esmenta. Pertany al municipi
de Vilobí d’Onyar, just al costat de l’aeroport de Girona. Doncs bé, el Volcà de la Crosa és el
més gran de la península ibèrica! Poca broma.

Caminadors:
La present ruta ens permet fer un tast del seu poderós crater, però al mateix temps gaudir
d’un paisatge encantador com és el de la capçalera del riu Onyar (efectivament, el que
després passa per Girona). Un dos en un. Amb una vegetació de ribera exquisida.

La sortida la tenim al nucli de Sant Dalmai, pertanyent a Vilobí d’Onyar (seguint la GI-533) i
l’arribada a la
granja Mas Bes. Tot i així és una ruta circular.

San Dalmai – Riu Onyar – Resclosa d’en Borra – Basa de Can Turón – Bosc d’eucaliptus d’en
Pifarre – Mina
de la Crosa – Font de Can Bosc – Les Guilloteres – Volcà de la Crosa – Sant Llop – Sant
Dalmai – Granja
Mas Bes.
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Alguns comentaris: Encara que hi ha senyalitzacions al llarg de la ruta (Capçalera de
l’Onyar, Volcà de la Crosa, Itinerari-2 Alt Onyar, Itinerari-3 Volcà de la Crosa), nosaltres
farem al nostre aire.
Singulars i dignes de veure tant la Gredera de les Guilloteres com les Tosqueres de
Can Sagrera.
Elements molt peculiars a “l’edificació fantasmagòrica” de Sant Llop.

Culturals:
Fareu una visita completa acompanyats per un membre de la família Viñolas, a la Granja
Mas Bes.

Coneixereu tots els aspectes de la vida rural de Mas Bes i sereu un pagès més per un dia.

Veureu com funciona una granja de pagès, com hi viuen els animals i aprendreu tots els
beneficis de la llet.

La visita completa al Mas Bes consta d’un recorregut per tots els espais de la granja:
Descobrireu els “Mites i fal·làcies sobre la llet”.
Visitareu el Museu de la pagesia. Veureu la gran miniatura de Mas Bes: dividida en 9
mòduls on s’expliquen tots els processos de la granja i l’explotació lletera.
Coneixereu la planta de biogàs: A Mas Bes aconsegueixen l’energia elèctrica a través
dels purins de les vaques.
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Fitxa tècnica:
Sortida: 8.00 h, des de l’estació d’autobusos. Tornada a la vesprada.
Desplaçament: en autocar
Desnivell: 133 m
Temps de marxa: 4 hores
Dificultat: fàcil
Recorregut: 9 km
Inscripcions: fins al 18 de novembre, a secretaria del CET i al formulari adjunt
Preu de la sortida:
Caminadors 40€
Culturals 47€
Límit de participants 50 persones
En aquesta sortida els culturals visitaran la granja Mas Bes.

Observacions:
Esmorzar de motxilla, dinar de restaurant.
L’organització es reserva el dret de tancar la inscripció abans de la data prevista en el
cas d’exhaurir-se les places de l’autocar.
Les anul·lacions fetes abans del tancament d’inscripcions de la sortida, tindreu 5 dies
feiners per recuperar els diners, passat aquest temps es perdran.
Les anul·lacions fetes el mateix dia de la sortida, només es podrà recuperar l’import
del dinar (si és que està inclòs), també hi ha un termini de 5 dies feiners per recuperar
els diners.
Assegurança: Per participar en aquesta activitat cal que tingueu la llicència federativa.
En cas contrari, heu de contractar l’assegurança temporal en el moment de fer la
inscripció.
La descripció de la sortida també la podeu veure al blog: https://travessades.blogspot.com/

Inscripció:
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