
 

El Paraigua, 2016–2017 
Vidrarès, Santa Margarida de Cabagés i Puig de Miralles 

 
Desplaçament amb cotxe: 

 Des de Barcelona i entorns: C-17 fins a la sortida de Sant Quirze de Besora. Prendre la 

carretera BV-5227 en direcció Vidrà 

 Des del Bages o l’Empordà prendre la C-25 i enllaçar amb la C-17 

Distància aproximada des de Barcelona, 105 Km. 
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 12€ per persona 

Lloc de trobada: Hostal Serrasolses, abans d’esmorzar 

Dormir i àpats: Hostal Serrasolses, la Creu de l’Arç, 17515 Vidrà. Tel. 93 852 91 18 

Àpats:  Fonda Serrasolses Pensió completa (habitació doble): 55,00 € 
  Pensió completa (habitació senzilla): 65,00 € 
 Dinar diumenge:  14,00 € 

Cal portar, com sempre, el dinar del dissabte. 

Dissabte, 19 de novembre de 2016 

Vidrà – Palou Xic – riu Ges - la Coma – collada de la Coma – rec del Toll – Corrubí – 
riu Ges - Vidrà 

Horaris de dissabte: 

7:30 h. Sortida de Barcelona  

8:40 h  Hostal Serrasolses Esmorzar 

9:30 h. la Creu de l’Arç Inici excursió 

11:00 h. la Coma Ganyips 

14:00 h. Corrubí Dinar 

17:30 h. la Creu de l’Arç Arribada 

Itinerari de l’excursió: Creu de l’Arç (Vidrà)(1.000 m) – can Ribes (1.030 m) – Palou Xic 
(1.140 m) – Torrent de les Fonts (1.190 m) – el Ges (1.200 m) - la Coma (1.210 m) – collada 
de la Coma (1.220 m) – rec del Toll (1.000 m) – Corrubí (1.040m) – el Ges (1.080 m) – Nou 
Fonts (1.070 m) – can Ribes (1.030 m) – la Creu de l’Arç (1.000 m) 

Temps estimat: 5,30 hores, sense comptar parades 

Característiques: Excursió força plana i sense cap dificultat tècnica. Comença per una pista, 
a vegades pavimentada, fins el pla de Palou Xic. Tot el tram és de pujada. A partir d’aquí es 
continua per un corriol amb pujades i baixades que s’endinsa al bosc fins a trobar una pista 
que ens durà fins a la casa de la Coma. Una mica més amunt, a les envistes de Santa 



 

Margarida de Cabagés i de la casa del Pujol, hi ha una zona amplia de prats de pastura. És 
la collada de la Coma. A partir d’aquí s’agafa un camí de baixada per a creuar dues vegades 
el rec del Toll i amb lleugera pujada arribar a la casa (en runes) i als prats de Corrubí. 
Després, per camins amples tornem a passar altra vegada el riu Ges per anar a buscar el 
camí de Palau Xic, per a arribar a la Creu de l’Arç. 

Els boscos que traspassem estan formats principalment per roures i faigs i amb abundància 
de boixos i les molestes romegueres. El relleu és relativament suau a les parts altes, però 
accidentat en els torrents que han llaurat gorges força profundes. 

 

Diumenge, 20 de novembre de 2016  

Pla Traver – Coll de Manter – Rasos de Manter - Puig de Miralles – Collada de 
Sant Bartomeu – Pla Traver 

Horaris de diumenge: 

8:00 h.  Esmorzar 

8:45 h. Anada a Pla Traver (cotxes) Sortida 

9:15 h. Pla traver Inici excursió 

11:00 h. Puig de Miralles (1435 m) Ganyips 

14:00 h. Fonda Serrasolses Dinar 

Itinerari de l’excursió: Pla Traver (pla dels Ciders)(1.300 m) – collet de Sant Tomàs (1.300 
m) – coll de Manter (1.340 m) – Puig de Miralles (1.435 m) – collada de Sant Bartomeu 
(1.260 m) – collet de Sant Tomàs (1.300 m) – Pla dels Ciders (1.300 m) 

Característiques: Excursió sense cap dificultat tècnica. Només podem trobar fang en 
algunes fondalades. S’inicia fent l’itinerari del Puigsacalm fins als Rasos de Manter per girar, 
a continuació, cap el sud i per un corriol accedir al Puig de Miralles. El retorn es farà pel sud 
del Puig de Miralles fins a la collada de Sant Bartomeu. A continuació el camí és el mateix 
que el de pujada. 

 Temps estimat: 3:30 hores, de caminada real 

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

 

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 15 de novembre, a les 10 de la nit. 


