Meridià Verd
Tram 03: Llanars –Carretera C-38
4:30 h 17,670 km
Itinerari: Llanars (990 m) (1), Mas Pomer (1100 m) (2), Pla d’en Plata (1355 m)
(3), Fogonella (1255 m) 4) La Gorga de Sandra (915 m) (5), el Reixac (825 m)
(6), el Grau (810 m) (7), carretera C-38 (835 m) (8)
Desnivell de pujada acumulat: 455 m
Desnivell de baixada acumulat: 595 m
Temps
Km
Coordenades UTM - WGS 84
0:00 0:00
0,000 00,000
31T 445839 4685661
LLANARS (990 m) (1).- Pont del Molí. La població queda a l’altre costat del
pont que la ruta del Meridià Verd no creua. El PR-C 188 i el PR-C 189 va a
l’esquerra. Es deixa una pista a la dreta que va a la Fonteta i es continua per la
que se seguia que és asfaltada. Passat 250 metres es deixa una pista a
l’esquerra que va al Serrat.
0:10 0:10
0,420 00,420
31T 445929 4685311
Collet (1.020 m).- Es deixa la pista asfaltada que puja a Espinalba i se’n pren
una altra cimentada al recte. Als pocs metres es creua un torrent.
0:05 0:15
0,325 00,745
31T 446096 4685075
Bifurcació (1.030 m).- Es deixa una pista a la dreta, que segons una rètol que hi
ha, va a Rifred, es continua per al cimentada.
0:04 0:19
0,210 00,955
31T 446151 4684890
Bifurcació (1.005 m).- Es deixa una pista a la dreta que puja i es continua per la
cimentada; aviat es creua pel pont de la pista el torrent de la Font del Vern.
0:03 0:22
0,270 01,125
31T 446238 4684861
CAN PAGÈS (1.030 m).- Queda a la dreta, es continua al recte per pista sense
cimentar, a uns 300 metres es deixa una pista a la dreta.
0:16 0:38
0,970 03,095
31T 446731 4684290
Bifurcació (1.135 m).- Es deixa una pista a la dreta que puja i es continua al
recte per la que se seguia. Més endavant hi ha boniques vistes aèries de la
població de Camprodon i dels seus entorns
0:04 0:42
0,180 03,275
31T 446863 4684206
Cruïlla (1.135 m).- Punt de confluència amb el PR-C 190 que per l’esquerra ve
de Camprodon i per la dreta puja a la serra Caballera. La ruta del Meridià Verd
segueix al recte per un camí que flanqueja, vistes aèries molt interessants de la
vall del Ter entre Camprodon i Sant Pau de Seguries.
0:13 0:55
0,850 04,125
31T 446427 4683493
Bifurcació (1.140 m).- Es deixa a l’esquerra un camí; punt de confluència amb
el PR-C 189 que ve per aquest camí i continua per la pista juntament amb la
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ruta del Meridià Verd. Passats uns 25 metres es deixa una pista a la dreta que
és l’accés al Puixeu.
0:02 0:57
0,100 04,125
31T 446419 4683386
MAS POMER (1.100 m) (2).- Es passa entre les instal·lacions i es continua per
la pista que se seguia. A l’esquerra hi ha les restes de l’antiga torre Caballera.
Es passa una tanca metàl·lica
0:04 1:01
0,295 04,520
31T 446154 4683246
Bifurcació (1.170 m).- S’arriba a una pista cimentada que se segueix a la dreta.
Si se seguís a l’esquerra a 3,500 km a la carretera C-38. Es fa un llarg tram per
aquesta pista pavimentada; passats uns 50 metres es deixa una pista a la dreta
que va al mas Pomer.
0:16 1:17
1,085 05,605
31T 445323 4682891
Bifurcació (1.275 m).- Es deixa una pista a la dreta que puja, es continua per la
pista que se seguia
0:04 1:21
0,335 05,940
31T 445159 4682676
Cruïlla (1.305 m).- A la pista de la dreta hi ha un rètol que indica la direcció
d’Ogassa, també es deixa una pista a l’esquerra i es continua per la
pavimentada
0:01 1:22
0,075 06,015
31T 445124 4682597
Rètol del Meridià Verd (1.300 m).- Queda a l’esquerra, es continua per la pista
que se seguia.
0:18 1:40
1,125 07,140
31T 444318 4682069
Bifurcació (1.365 m).- A la dreta hi ha una pista que puja a cal Noi, es continua
per la pavimentada.
0:03 1:43
0,130 07,270
31T 444326 4681974
PLA D’EN PLATA (1.355 m) (3).- És un collet on hi ha una bassa a l’esquerra i
al seu costat una pista que va a les antenes, es deixa una pista al recte i es
continua per la pavimentada, direcció Ogassa. El PR-C 189 puja per la pista de
la dreta en direcció al coll del Pal
0:27 2:10
1,965 09,235
31T 442981 4681519
FOGONELLA (1.255 m).- Hi ha una bifurcació abans d’arribar al mas, es deixa
la pista pavimentada i se’n pren una de terra a l’esquerra que davalla. Segons
un rètol, si se segueix la pista pavimentada a 3 km hi ha Sant Martí de Surroca i
a 6 km Ogassa.
0:02 2:12
0,095 09,330
31T 443052 4681506
Bifurcació (1.255 m).- Es va per la pista de la dreta. Després d’un tram
relativament planer, la pista fa una forta davallada amb diversos zig-zags entre
prats i claps de bosc.
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0:38 3:00
2,550 11,880
31T 443254
Bifurcació (960 m).- S’arriba a una pista i se la segueix a la dreta.

4680271

0:07 3:07
0,455 12,335
31T 443403 4679933
LA GORGA DE SANDRA (915 m) (4).- Es passa una barrera i es continua per
la mateixa pista. Poc després es deixa una casa a l’esquerra. Més endavant es
deixa una pista a l’esquerra i després can Batlle i can Panís al mateix costat, es
creua el torrent del Coll del Pal.
0:30 3:37
1,870 14,205
31T 444059 4678339
Bifurcació (830 m).- Es deixa una pista a l’esquerra i es continua per la que se
seguia. Més endavant es deixa una pista a l’esquerra.
0:08 3:45
0,515 14,720
31T 443999 4678031
EL REIXAC (825 m) (5).- És una residència casa de pagès, queda a la dreta,
es continua per la pista que se seguia.
0:04 3;49
0,210 14,930
31T 443886 4677875
Bifurcació (835 m).- Se segueix una pista cimentada a l’esquerra; a la dreta
s’aniria al Reixac. Es deixa una casa a l’esquerra i una pista a la dreta.
0:04 3:53
0,350 15,280
31T 443678 4677700
Bifurcació (795 m).- Punt de confluència amb el GR 1 que per la dreta va en
direcció a Sant Joan de les Abadesses, a 3 km; la ruta i el sender continuen
junts per la pista en direcció sud.
0:01 3:54
0,060 15,340
31T 443609 4677676
Bifurcació (790 m).- Al recte hi ha el pont que creua el riu Ter, el Meridià i el
sender no el creuen i van a l’esquerra en paral·lel al riu que queda a la dreta. A
350 metres hi ha una central hidroelèctrica que queda a l’esquerra i es continua
per la mateixa pista; tot seguit es creua el torrent del Coll de Pal per un pont.
0:10 4:04
0,630 15,970
31T 444176 4677724
EL GRAU (810 m) (6).- La casa queda a la dreta; es deixa una pista a
l’esquerra i es continua per la que se seguia al recte. La pista va pel costat d’un
canal del Ter.
0:10 4:14
0,675 16,645
31T 444760 4678013
EL MARQUÈS (820 m).- La casa queda a l’esquerra i es continua per la
mateixa pista.
0:11 4:25
0,690 17,335
31T 445244 4678336
Bifurcació (825 m).- Punt de confluència amb el PR-C 60 que juntament amb el
GR 1 continuen al recte per la pista que se seguia i la ruta del Meridià Verd va
a la dreta amb el PR-C 60 per una pista que tot seguit creua el Ter per un pont.
0:05 4:30
0,335 17,670
31T 445509 4678266
Carretera C-38 (835 m) (7).- Punt situat a uns 2 km de Sant Pau de Segúries i
a 4 de Sant Joan de les Abadesses.
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