
                         
           
                                                                          

                                                               

19 d’octubre de 2014  
 

10ª ETAPA: Coll de Bracons - Vidrà 
 

Recorregut:  9,8 Km    Horari (aprox.): 3,30 h  

 
Sortida: A les 7 del matí de l’Ada. Verge de Montserrat  (El Prat)  

 
ITINERARI: 

 
A les 7 del matí l’autocar ens recollirà en la cruïlla de l’Avda. Verge de Montserrat / Coronel 
Sanfeliu del Prat, després anirem cap el pàrquing de RENFE del Prat (zona de Ca l’Alaio) i 
finalment passarem per la ronda de dalt de Barcelona per recollir davant l’Hospital de la Vall 
d’Hebrón, pels vols de la 7,15, a la resta de personal. Continuarem el viatge cap a Vic i 
Torelló a on pararem per esmorzar i després l’autocar ens deixarà al Coll de Bracons en la 
carretera BV-5224 a on iniciarem l’etapa.   
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 110 km. 
 
Distància ja recorreguda del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” fins ara: 145,6 km  
 
Iniciem l’etapa al Coll de Bracons (1124 m), travessarem la carretera i en un primer tram 
seguirem en direcció nord el camí que puja al Puigsacalm.  
 
1,2 km Collada de St. Bartomeu (1249 m) deixarem a la nostre dreta el camí que passant 
per la font Tornadissa s’enfila fins el cim del Puigsacalm, Nosaltres seguirem en direcció 
nord un camí que baixa i posteriorment passa per uns prats. 
 
2,8 km Masia de St. Bartomeu (1162 m) hi ha activitat agropecuària, abans d’arribar-hi, a la 
nostre dreta, hi ha una font i abeurador pel bestiar. 
 
3,0 km Ermita de St. Bertomeu de Cubildases (1157 m), romànica del S. XII, que valdrà la 
pena acostar-se i contemplar-la de prop. 
 
4,3 km Masia de La Canal (1100 m) és una construcció en bon estat i també te activitat 
agropecuària. 
 
4,7 km Torrent dels Pigots (1049 m) estem en una bonica fageda. 
 
5,8 km La Vila Vella (1008 m) es tracta d’una important propietat amb grans extensions de 
cultiu que en altres temps devien d’alimentar molt bestiar. 
Seguirem el camí carreter pel darrera de la casa. 
 
8,6 km Pont sobre el riu Ges (872 m) hem entrat en una carretera encimentada.  
 
9,4 km Deixem la carretera (911 m) i enfilem un corriol a la nostre esquerra. 



9,8 km Vidrà (985 m) estem al nord de la comarca d’Osona, és un poble amb activitat rural, 
dedicat al bosc i a la pastura, tot i que el turisme s’hi ha implantat a poc a poc.   
 
Si disposem de temps podrem fer una visita pel poble i prendre algun refresc.  
L’autocar ens esperarà en aquest punt per tornar-nos a casa. 
 
 

  “Bona ruta” 
 
 
 


