
                                                                                                  
10ª Etapa: Coll de Bracons - Vidrà   

 
 
 
 
 
 
 

 

        

 
 

 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PINZELLADA CULTURAL RELACIONADA AMB EL  
 

El CAVALLER DE VIDRÀ  
És una masia del terme municipal de Vidrà, a Osona, considerada com una de les més importants de Catalunya. 
L'actual edifici és un notable exemple del barroc de 1787. 
Els inicis del mas es remunten al segle XIII; Guillem Cavaller va adquirir una casa a la sagrera de Vidrà. Durant 
més de dotze generacions la casa va pertànyer a la mateixa família, fins que el 1640 la pubilla de la família va 
contraure matrimoni amb l'hereu de la família Vila de Buscarons. 
 El 1771 el llavors propietari Francesc Vila 
Cavaller va contractar un arquitecte d'origen 
francès per construir una nova casa en el 
mateix indret on hi havia edificada la finca 
inicial, amb l'objectiu de donar-li un regal i una 
sorpresa a la seva dona, Josefa Pons. El fet 
va ser notícia a la zona i durant un temps la 
vivenda es va conèixer com La Casa Nova de 
Vidrà, ja que la seva construcció havia pujat a 
unes 9.500 lliures. 
Es va edificar una casa atípica a la zona, ja 
que es tractava d'una casa senyorial de 
muntanya, de tres plantes, feta d'una sola 
peça i només un estil arquitectònic, amb 
interiors molt ben il·luminats i un cos central 
sobresortint al centre de la teulada. Les 
habitacions comptaven amb balcons i 
finestres. A més, l'edifici comptava amb una 
petita capella d'estil barroc, dedicada a la 
Mare de Déu de la Mercè. 

 Amb els anys, la finca va passar a ser propietat de la família Vila i d'Abadal. Durant la guerra dels carlins es va 
fer servir com a quarter general i escola militar. 

 
ERMITA DE SANT BARTOMEU DE COVILDASES 
L'església romànica de Sant Bartomeu de Covildases és una antiga església (segle XII) d’una bellesa 
extraordinària, sufragània que pertany a la parròquia del municipi de Vidrà (Osona). Va rebre el nom de l'antiga 
vila de Covildases (960). 
L'ermita està situada al mig dels prats, a 1146,2 m d'altitud, a prop del puig de Cubell (1 482 m alt.), i de la riera 
de Sant Bartomeu, afluent per l'esquerra del riu Ges. 
Té una sola nau de volta de canó amb un absis semicircular ornamentat per arcs llombards. Té un robust 
campanar d'espadanya en el mur de ponent cobert de lloses. 
. 
 L'edificació actual ha rebut notables canvis 

i reformes, sobretot per haver-li caigut la 
volta en els terratrèmols de l'any 1425, 
reparada definitivament el 1548.  
No té culte des de l'any 1936 
Des d’aquí es podrà accedir al cim del 
Puigsacalm de 1.514 metres d’alçada, 
està situat a cavall de les comarques 
d'Osona i la Garrotxa.  
És un dels cims més coneguts de 
Catalunya i una de les caminades més 
clàssiques de l’excursionisme català.  
Les vistes des del cim són immillorables, 
en un dia clar i net, fins i tot la vista ens 
regala la badia de Roses. 
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