
 

El Paraigua, 2012–2013 

Alpens – Sta Margarida – Sant Pere de Serralonga 

– Riera de Merlès 
 

Desplaçament amb cotxe: 

 Des de Barcelona o des del Maresme, prendre l’autopista C-33 (peatge) i 

la sortida Vic, o la C-17 (sense peatge) fins a Sant Quirze de Besora. 

Passat el túnel de Sant Quirze, cal prendre la segona sortida i agafar la 

BP-4654 en direcció Berga o Prats de Lluçanès fins arribar a Alpens.  

 Des del Bages hi ha dues possibilitats: anar fins a Berga i prendre la la C-

26 cap a Vilada, Borredà i la BP-4654 fins a Alpens, o anar a Prats de 

Lluçanès, per la BV-4401 i a Perafita per la BP-4653 fins el collet de 

Sant Agustí i Alpens. Per esmorzar la Fonda d’Alpens, obren a les 9:00 h 

 Des de l’Empordà es pot venir per la C-37 i a la sortida de Manlleu 

prendre la C-17 o per la C-26 i a Ripoll enllaçar amb la C-17, sortida 

Prats de Lluçanès o Berga i prendre la BP-4654 fins arribar Alpens. 

 

Distància aproximada, 114 Km. 

Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 16 € per persona 

Cal portar, com sempre, el dinar del dissabte. 

Dissabte, 17 de novembre de 2012 Alpens - Coll Tallat - Santa 

Margarida de Vinyoles - Puig Cornador -  St. Pere de Serrallonga - Alpens 

Horaris de dissabte: 

7:30 h. Sortida St. Andreu  

8:30 h  “El Serradet” 

A la carretera BP-4654, trobareu una 

zona industrial a la dreta, on a 

l’entrada hi ha aparcament. Al davant 

hi trobareu “El Serradet” 

Esmorzar 

9:30 h. 
Alpens, monument a la sardana, a la 

sortida del poble direcció a Borredà 

 (havent esmorzat) 

Inici excursió 

 

Itinerari de l’excursió: Alpens (856 m) – Montjuic – can Torrats – roca de Pena – coll Tallat 

(1.139 m) – Santa Margarida de Vinyoles (1.198 m) – Puig Cornador (1.229 m) – collet de la 

Bruixa (1.162 m) – Sant Pere de Serrallonga (1.039 m) – Alpens (856 m) 

Temps estimat: 5:30 hores, sense comptar parades 



 

Característiques: Excursió pel Lluçanès, amb desnivells no massa pronunciats fins a coll Tallat i 

Santa Margarida. El primer tram fins a coll Tallat caminem per camins i corriols boscosos. De coll 

Tallat a Santa Margarida de Vinyoles (Santuari del s. XIII) podrem gaudir de bones vistes del 

Lluçanès, el Bisaura i el Massís del Montseny. De coll Tallat a Puig Cornador, tot i que només hi 

tenim un desnivell de 131m, al ser un tram relativament curt, fa que la pujada sigui més sobtada. 

Des de Puig Cornador també podrem gaudir de bones vistes: dir. Nord El Ripollès i el Pirineu; dir. 

Sud El Lluçanès i el Bisaura. De Puig Cornador fins a Sant Pere de Serrallonga (església pre-

romàrica del s. IX) el camí és planer i força aeri cosa que ens ofereix bones vistes. De Sant Pere 

de Serrallonga fins Alpens, el camí planeja en el seu primer tram, després ve tot de baixada fins 

arribar al punt de sortida. 

 

Hostatge: Camping “Riera de Merlès”  www.campingrieramerles.net . Tel. 937 441 263  

  mòbil 687 534 443 

Sortim d’Alpens en direcció a Borredà per la BP-4654 fins arribar al Cobert de Puigcercós, en 

aquest punt ens desviem cap a l’esquerra (passarem pel costat del camping Puigcercós) i 

seguim pel camí de la Riera de Merlès (carretera estreta, asfaltada i en bon estat). 

Aproximadament a uns 7 Km es troba el camping “Riera de Merlès” 

Pernoctació: En bungalous per a 4 o 5 persones 

Restauració: Restaurant del mateix camping (sopar, esmorzar i dinar) 

Pensió completa 50,00 € 

 

Diumenge, 18 de novembre de 2012 Riera de Merlès – Goles de les 

Heures – Pont de les Heures – Mas “Les Heures” – Riera de Merlès 

Horaris de diumenge:  

9:00 h. Restaurant del camping  Esmorzar 

10:00 h. Camping “Riera de Merlès” Inici de l’excursió 

14:00 h. Restaurant del camping Dinar 

Itinerari:. Riera de Merlès (657 m) (sortida des del Camping) – Goles de les Heures (624 m) 

– pont de les Heures – mas “Les Heures” (678 m) – riera de Merlès (675 m) 

Característiques: Iniciem la sortida des del camping i seguim el camí que voreja la riera de 

Merlès. Tot i que en alguns trans la vegetació ens priva la vista sobre la riera, existeixen alguns 

punts que ens hi donen accés per poder observar l’erosió que l’aigua produeix al llarg del seu 

curs sobre la roca calcària. A les envistes del pont de les Heures agafem un corriol que ens 

permet arribar fins a les goles de les Heures (Lloc de reunió de les bruixes. Els gorgs i rieres, 

per la presència d'aigua, eren sovint els llocs predilectes pels seus rituals. Són paratges de 

gran bellesa paisatgística i de cert ambient misteriós.) A continuació creuem el pont de les 

Heures, seguim un petit tram de carretera asfaltada i ens desviem a l’esquerra cap el mas Les 

Heures (678 m). Deixem el mas i ens endinsem per camins i corriols boscosos que segueixen 

en paral·lel el curs de la riera fins arribar al punt de sortida de la Riera de Merlès. 

 Temps estimat: 2 hores 45 minuts, sense parades

  

Responsables: Neus Olivé, Montse Bundó, Rosa Garcia, Miquel Loan i Eduard Botey 

http://www.campingrieramerles.net/


 

 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  

Heu d’avisar a Neus Olivé, per correu electrònic noliveferrer@gmail.com o per telèfon 627 

788 929, no més tard del dimarts, dia 6 de novembre, a les 10 de la nit. 

AVÍS: Aquesta sortida cal avisar una setmana abans del que és habitual, 

requeriment necessari segons normativa del camping. 

Espereu resposta als correus electrònics o dels missatges de veu, si fos el cas. Així 

assegurarem que l’hem rebut. 


