
 

El Paraigua, 2011–2012 

Vidrà – St. Bartomeu – Hort de Getzemaní 
i Marxa nòrdica 

 

Desplaçament: Des de Barcelona, cotxes particulars.: 

Prendre la C-33 (peatge) i la sortida Vic, o la C-17 (sense peatge) fins a Sant Quirze de 
Besora. Sortir passat el túnel de Sant Quirze (sortida Sant Quirze - Vidrà). Girar a la 
dreta abans del semàfor o en el mateix semàfor. Prendre la carretera BV-5227 en 
direcció Vidrà. 

A Vidrà traspassar el poble i abans de deixar-lo, girar a l’esquerra, després de la 
bàscula i del roure gros. 

Distància aproximada, 110 Km. 
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 15 € per persona 

Cal portar, com sempre, el dinar del dissabte. 

Etapa nº5 - Dissabte, 19 de novembre de 2011 Vidrà – el Cavaller – Pont de 
Salgueda – Molí Nou - St. Bartomeu de Covidases– Masia de St. Bartomeu  – 

can Mic - Casademunt – Vidrà 

Horaris de dissabte: 

7:00 h. Sortida St. Andreu  

8:30 h. Hostal Serrasolses (Barri de la Creu 
de l’Arç) 

Esmorzar i deixar les 
bosses 

9:15 h. Hostal Serrasolses Inici excursió 

Itinerari de l’excursió: la Creu de l’Arç (990 m) – el Cavaller (980 m) – el Pont de 
Salgueda (820 m) – el Molí Nou (960 m) – la Barraca (950 m) – Sant Bartomeu de 
Covidases (1.140 m) – Masia de Sant Bartomeu (1.150 m) – can Mic (1.020 m) – Puig 
Rocós (1.245 m) - Casademunt (860 m) – Torrent de les Fonts (680 m) – la Creu de 
l’Arç (990 m) 

Temps estimat: 5h.45m., sense comptar parades 

Característiques: Excursió pel Vidrarès relativament fàcil, amb desnivells no massa 
pronunciats exceptuant el tros final on hi ha un desens fins el torrent de les Fonts i una 
pujada fins a Vidrà una mica drets. En el punt més alt, Puig Rocós, es veu tots els cims 
de l’entorn incloent el Puigsacalm i Bellmunt. 

Hostatge: HOSTAL SERRASOLSAS (CASA FONDA), Barri de la Creu de l’Arç, 
de VIDRÀ Tel. 93 852 91 18. 

Pensió completa (amb habitació doble): 55,00 € 
Pensió completa (amb habitació individual): 62,00 € 
Esmorzar de diumenge 6,00 € 
Dinar de diumenge: 14,00 € 

http://www.flickr.com/photos/cmagov/6282152911/sizes/o/in/photostream/
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2156877
http://www.flickr.com/photos/cmagov/6307054988/sizes/o/in/photostream/
http://www.casafonda.com/fondes.asp?fonda=22


 

 

Activitat complementària: A les 6 de la tarda és previst fer una presentació, en el 
mateix Hostal Serrasolses, del que és la Marxa nòrdica, Nordic Walking, (caminar amb 
bastons). 

 

Etapa nº6 -  Diumenge, 20 de novembre de 2010 Torrents – mas Fred – Hort de 
Getzemaní –els Rònecs – Balma de la Vila – collet de la Fanaiola – Torrents. 

Horaris de diumenge:  

8:00 h. Hostal Serrasolses  Esmorzar 

8:45 h. Desplaçament fins a 
Torrents 

Aparcament 

9:15 h. Torrents Inici de l’excursió 

14:00 h. Hostal Serrasolses  Dinar 

Abans de les 20:00 Col·legi electoral Qui vulgui 

 

Itinerari:. Torrents (680 m) – mas Fred (720 m) – Hort de Getzemaní (1.080 m) – els 
Rònecs (1.100 m) – Balma de la Vila (1.040 m) – Collet de la Fanaiola (1.010 m) – 
Torrents (680 m) 

Característiques: A l’inici pugem per uns prats per prendre un camí que va pujant de 
forma sostinguda fins arribar sota de l’hort de Getzemaní on s’agafa un corriol, que a 
l’inici és amb fort pendent i després puja amb més suavitat. La tornada es fa per un 
corriol que ens porta a la Balma de la Vila (balma obrada). Es continua baixant, per dins 
la fageda, fins arribar al collet de la Fanaiola, on la vegetació canvia espectacularment. 
Continuem baixant fins a Torrents. 

 Temps estimat: 3 hores i 15 minuts, sense parades 

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. 

Espereu resposta als correus electrònics o dels missatges de veu, si fos el cas. Així 
assegurarem que l’hem rebut. 

http://www.flickr.com/photos/cmagov/6306430247/sizes/o/in/photostream/
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2179703

