
Volcà de Santa Margarida des de  
Sant Miquel Sacot (06/04/2008) 

 
 

 
0.00 hores  Aparcament de l’Església de Sant Miquel Sacot i casa de colònies de 

La Cot (adosada a l’església). Seguim pista terrera a l’esquerra que ens 
encara al volcà. Al principi és pista, però ben aviat podem agafar un 
camí dressera a la dreta.  

 Durant tota la caminada seguirem indicadors de Ruta 2 (un petit 
recorregut molt ben indicat). 

0.10 hores Padró de Sant Isidre. Trobem carretera asfaltada que seguirem un tros. 
La deixem al cap de 100m per un camí a l’esquerre. Atravessem una 
altra carretera però nosaltres seguim recte. 

 Seguim per pista terrera pel mig de bosc. 
0.33 hores Cruïlla. Si seguissim recte arribaríem a Bassols i a la Font Pobra. Ens 

desviem a l’esquerre, seguint el rètol que indica Sant Margarida. La 
pista segueix siguent ampla. 

 El camí s’enfila suament per dins el bosc tot fent ziga-zagues. 
0.50 hores Cruïlla en la part superior del volcà(*). A la dreta podríem seguir un 

camí que ens permetria fer la volta al volcà i trobar-nos pel camí que 
seguirem. Des d’aquí també es pot baixar al mig del volcà, però no és 
un camí recomanable pels nens. 

0.55 hores Can Santa. Tot seguint la pista arribem a una cruïlla i agafarem el camí 
de la dreta que ens portarà a Can Santa i llavors seguirem una altra 
vegada el camí a la dreta que ens portarà al mig del volcà. 

1.05 hores Ermita de Santa Margarida. Habituallament de 25 minuts per grans i 
petits i per gaudir de l’indret. 

 A dins el volcà hi ha diverses zones on s’està recuperant l’herba. És 
important seguir els indicadors per permetre la recuperació de la 
mateixa. 

1.35 hores Rètol indicador al mig del cràter. Ara agafem el camí de l’esquerre per 
fer una petita volta. Arribem a una zona d’esglaons que pujarem. 

1.40 hores Cruïlla de camins. El de més a la dreta ens portaria resseguint la part 
superior del cràcter al punt (*). El següent també a la dreta baixaria als 
aparcaments del volcà que donen a la carretera de Santa Pau. I el tercer 
que seguirem ens portarà a Can Santa i el camí de tornada a Sant 
Miquel. 

2.15 hores Sant Miquel Sacot. 
 


