
                         
           
                                                                          

                                                               

16 de novembre de 2014  
 

11ª ETAPA: Vidrà – Vallfogona de Ripollès 
 

Recorregut:  12 Km    Horari (aprox.): 4,30 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, Sant 
Quirze de Besora i Vidrà a on pararem per esmorzar i després iniciarem l’etapa a peu.   
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 115 km. 
 
Distància ja recorreguda del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” fins ara: 155,4 km  
 
Iniciem l’etapa a Vidrà (985 m) prop del gran roure, en direcció nord enfilant el pujador amb 
el terra encimentat que ens portarà cap el  Mas de Can Palou Xic. 
 
1,8 km Can Palou Xic (1140 m) , deixem la masia a la nostre esquerra. Continuem pujant. 
 
3,4 km Coll de Cristòfol (1320 m)  
 
5,5 km Puig Oriol (1533 m),  estem en el punt més alt de l’etapa. Endavant hi tenim una 
bona llomada planera fins el Pla de la Bronza i la resta del camí tot és baixada. 
 
6,2 km Pla de la Bronza (1511 m), pastures verdes, que sempre son una alenada fresca de 
paisatge ben muntanyenc. 
 
7,2 km Coll de Milany (1479 m), som a poca distància del Castell de Milany i cal fer-hi una 
visita. En queden ven poques restes de l’última reconstrucció del s. XIII, derruïdes en l’últim 
terratrèmol que va assolar la comarca el 1428. El castell es va abandonar el s. XIV i la 
família va anar al castell de Sala a Vallfogona de Ripollès. Iniciem una forta baixada. 
 
8,1 km Camí carreter (1301 m) el seguim durant aproximadament 2,5 km. 
 
10,7 km Sender cap a Vallfogona (1102 m) deixem el camí ample i per un sender a la nostre 
esquerra ens dirigim en forta baixada directament cap a Vallfogona, creuem un bonic pont 
medieval, construït pels senyors de Milany per creuar la riera de Vallfogona quan es 
traslladaven al castell de La Sala. 
 



12 km Vallfogona de Ripollès (941 m), entrem a la Plaça de la Vila, antigament aquest 
recinte estava emmurallat. Moltes de les cases que podem veure en l’actualitat son dels 
segles XVII i XVIII. 
 
L’autocar ens esperarà en aquesta població per tornar-nos a casa. 
 
 

  “Bona ruta” 
 
 
 


