Meridià Verd
Tram 02: Coll de Pal - Llanars
4:40 h 18,345 km
Itinerari: Coll de Pal (2325 m) (1), collada Fonda (1920 m) (2), coll de Liens
(1850 m) (3), pla de la Vaca Morta (1640 m) (4), font Berenera (1340 m) (5), les
Massaganyes (1090 m) (6), la Roca (1055 m) (7), Llanars (990 m) (8).
Desnivell de pujada acumulat: 90 m
Desnivell de baixada acumulat: 1.525 m
Temps
Km
Coordenades UTM - WGS 84
0:00 0:00
0,000 00,000
31T 445384 4696420
COLL DE PAL (2.325 m) (1).- Hi ha un indicador del Meridià, es davalla pel
camí del vessant sud en sentit diagonal a l’esquerra, direcció sud-est.
0:14 0:14
0,610 00,610
31T 445769 4696050
Collet (2.255 m).- A la dreta hi ha una roques, es passa a prop d’elles i es
continua davallant.
0:03 0:17
0,195 00,805
31T 445854 4695986
FONT DE FRA JOAN (2.215 m).- Bifurcació. A la dreta hi ha l’accés al refugi
bivac de Costabona situat a 5 minuts; es deixa la font a l’esquerra i es continua
davallant pel mateix camí. En arribar a la carena es continua davallant per ella
en direcció sud. Molt més avall es deixen a l’esquerra les roques d’en Mercer.
0:33 0:50
1,985 02,790
31T 446114 4694345
COLLADA FONDA (1.920 m) (2).- Es creua la pista de Setcases a Espinavell i
es continua al recte per la gespa fins arribar a una pista que per la dreta va a
parar a la pista que s’ha creuat a la collada; després de creuar una tanca es
continua per aquesta pista a l’esquerra, direcció sud. Més endavant, seguint la
pista, a la dreta, a un nivell molt més baix, es veu la població de Setcases.
Posteriorment es deixa a l’esquerra una font amb un cóm.
0,40 1:30
2,965 05,755
31T 445739 4692831
Bifurcació (1.800 m).- Es deixa la pista que se seguia, que baixa, i se’n pren
una altra a l’esquerra que puja per dins el bosc.
0:03 1:33
0,165 05,920
31T 445694 4691891
COLL DE LIENS (1.850 m) (3).- Es creua un camí ample pel qual va el GR 11 i
es continua al recte.
0:04 1:37
0,220 06,140
31T 445184 4691361
PLA DE LES BIGUES (1.865 m).- Es creua un filat metàl·lic i es va a la dreta
per uns rastres que ha fet el bestiar; al principi el camí és molt imprecís, més
endavant es va definint i es pot seguir amb facilitat. Es va pel vessant est del
puig de les Agudes sense baixar gaire.
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0:35 2:12
2,230 08,470
31T 444324 4689706
Bifurcació (1.790 m).- Es deixa a la dreta un camí que baixa per la carena del
puig de les Agudes i es continua baixant en direcció sud-est pel costat d’un filat
metàl·lic. Al fons es veu la població de Camprodon.
0:15 2:27
0,975 09,445
31T 445299 4688881
PLA DE LA VACA MORTA (1.640 m) (4).- El camí passa a ser una pista que
se segueix continuant la baixada per la carena i posteriorment fa diversos zigzags per perdre alçada. En diversos punts es creua el camí antic l’accés al qual
ha estat tapat.
0:38 3:05
2,945 12,490
31T 446194 4688061
FONT BERENERA (1.340 m) (5).- Queda a la dreta de la pista. Poc abans es
deixa una pista a l’esquerra que davalla a cal Monjo i es continua per la pista
que se seguia, aviat es creua un torrent.
0:25 3:30
2,150 14,640
31T 445569 4686591
Bifurcació (1.170 m).- Després de passar un collet, es deixa la pista que se
seguia que a l’esquerra baixa a Llanars i es continua al recte i de pla per una
pista poc marcada. En arribar a un collet que al davant hi ha una roca amb una
creu es gira a la dreta per la pista que se seguia que davalla fent zig-zags.
0:12 3:42
0,760 15,400
31T 445389 4686306
LES MASSAGANYES (1.090 m) (6).- Es passa entre les dues edificacions i es
continua davallant fent zig-zags per la pista que se seguia.
0:13 3:55
0,865 16,265
31T 445354 4686041
Carretera GIV-5264 (1.010 m).- Poc abans d’arribar-hi es deixa a la dreta
l’accés a una casa; es continua per la carretera a la dreta.
0:05 4:00
0,335 16,600
31T 445059 4686211
Bifurcació (1.020 m).- A la dreta hi ha una pista que va al veïnat de Vallvigil, es
continua per la carretera que aviat es deixa per prendre una pista a l’esquerra
que segueix al costat d’un camp a la dreta i després puja a la carretera d’accés
a la Roca, que per la dreta ve de la carretera; es continua a l’esquerra pujant
per aquesta carretera i es creua el riu Ter per un pont.
0:08 4:08
0,490 17,090
31T 445044 4686026
Bifurcació (1.045 m).- Es deixa al recte una pista que passa per sota de la Roca
i que posteriorment es recuperarà. Es continua pujant per la carretera.
0:02 4:10
0,115 17,205
31T 445104 4685961
LA ROCA (1.055 m) (7).- Punt de confluència amb el PR-C 188 i el PR-C 189
que a la dreta van per la carretera que se seguia, els tres itineraris continuen
junts a l’esquerra entre les cases. Es creua un pas per sota d’una casa i a
l’esquerra queda l’accés a l’església romànica. Es continua per carrerons i
escaletes per dins la població i es davalla per la part oposada a la pujada.
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0:08 4:18
0,430 17,635
31T 445254 4685956
Bifurcació (1.015 m).- Es retorna a la pista que s’ha deixat abans d’entrar a la
Roca i es segueix per ella a la dreta en paral·lel al riu. Més endavant es creua
el torrent Negre a gual i es deixa a la dreta el santuari de la Mare de Déu del
Raïm, després es passa pel davant d’una central elèctrica.
0:12 4:40
0,710 18,345
31T 445839 4685661
LLANARS (990 m) (8).- Pont del Molí. La població queda a l’altre costat del
pont que la Meridià Verd no creua.

Meridià Verd Tram 2 AEEF

Pàg. 3

