
                                                                                              

COOPERATIVA    
LA  FAGEDA 

LONGITUD: 16,5 Km.(anar i tornar) 

ASCENSIÓ ACUMULADA: 104 m 
DIFICULTAT: BAIXA                            
 

C.L.B.



                                           
Dintre el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa hi ha la Fageda d’en Jordà, un espai d’especial 
bellesa i protecció. 

 Al bell mig, hi trobarem la Cooperativa La Fageda, una institució molt estimada al territori per la seva 
funció social, pel prestigi dels productes que hi fabrica i per l’atractiu de les seves instal·lacions i activitats 
que volem visitar. http://www.fageda.com/visites/ 

Per arribar-hi “naturalment”, hem creat una ruta per fer en bicicleta des del Càmping Les Preses Natura, 
per la vall del Corb i la Fageda d’en Jordà. La pedalada  ens permet gaudir de un paisatge natural 
privilegiat, pel mig de conreus, pastures, camins, faigs i volcans. Alguns trams hi ha pendents que us poden 
convidar fer-los a peu. Amb mitja jornada podem anar-hi, fer la visita i tornar, ara de baixada! 
Si aneu amb infants, us aconsellem una bicicleta elèctrica i cadireta.  

 

 

 

 CARRETERA DEL CORB 
Descripció: Cruïlla inici Carretera del Corb. 
Km. Parcial:  2,75 Km    
Observ:  Final del Polígon industrial. Gir a la dreta per 
pujar per carretera o carril bici lateral a el Corb. 
Travessarem la preciosa vall fins entrar a la Fageda d’en 
Jordà, on s’acaba la pista asfaltada (Haurem fet: 
2,735Km). Seguir per pista de terra i rètols GR2. Atenció a 
la bifurcació següent. 

 BIFURCACIÓ  (DIR DRETA: CAN JORDÀ)  (GR 2)        
Descripció: Cruïlla de pistes forestals 
Km Parcial:   6,015 Km 
Observ: Hem pujat cap a la fageda. Desprès de 300 m. de 
pista forestal: IMPORTANT CRUÏLLA. (Rètol: “BOSC d`en 
RAU – PRIVAT”). Agafarem el camí de la dreta  direcció 
Est.   (Seguir RG 2). Pujarem sota can Samala, al costat de 
una  gredera (terra volcànica) i arribarem a can Jordà. 
Seguirem la carretera asfaltada pujant altre cop dintre la 
fageda, ara per pista forestal. 
. 

CARRETERA A LA “COOPERATIVA LA FAGEDA”            
Descripció:Carretera asfaltada a la Cooperativa la Fageda 
Km Parcial:  7,655 Km 
Observ: Arribem a la carretera asfaltada, que seguirem 
(gir a la dreta) fins arribar ( 600 m.) a la Cooperativa La 
Fageda, objectiu per la visita en el Centre d’atenció als 
visitants. Procureu deixar la bicicleta al lloc pertinent i 
assegurat. Un cop feta la visita, EL RETORN SERÀ PER LA 
MATEIXA RUTA. 


