Meridià Verd
Tram 4: Carretera C-38 - Coll de Canes
3:40 h 11,205 km
Itinerari: Carretera C-38 (835 m) (1), PR-C 60 (955 m) (2), coll de Santigosa
(1065 m) (3), coll d’en Roca (1300 m) (4) i coll de Canes (1120 m) (5)
Desnivell de pujada acumulat: 484 m
Desnivell de baixada acumulat: 300 m
Temps
Km
Coordenades UTM - WGS 84
0:00 0:00
0,000 00,000
31T 445509 4678266
Carretera C-38 (835 m).- Punt situat a uns 2 km de Sant Pau de Segúries i a 4
de Sant Joan de les Abadesses. Es pren la carretera a la dreta i més endavant
es deixa una pista a l’esquerra que va a un càmping i un restaurant.
0:12 0:12
0,950 00,950
31T 444723 4677683
Bifurcació (825 m).- Es deixa la carretera i es pren una pista a l’esquerra.
0:05 0:17
0,315 01,265
31T 444788 4677460
Bifurcació (845 m).- Es deixa una pista a l’esquerra que volta i es continua per
la pista de la dreta.
0:07 0:24
0,425 01,690
31T 445032 4677255
Túnel de Collabós (875 m).- Es passa sobre la forada i es continua per la pista
que se seguia. Més endavant es deixa una pista a la dreta.
0:08 0:32
0,500 02,190
Bifurcació (880 m).- Es deixa una pista a l’esquerra.

31T 445173

4676828

0:18 0:50
1,140 03,330
Bifurcació (930 m).- Es deixa una pista a l’esquerra.

31T 445493

4676409

0:12 1:02
0,780 04,110
31T 445189 4675344
Bifurcació (935 m).- Es deixa una pista a l’esquerra que puja; de seguida es
creua la riera i es deixa una pista a la dreta que puja.
0:06 1:08
0,315 04,425
31T 445017 4675142
PR-C 60 (955 m) (2).- Cruïlla, punt de confluència amb el PR-C 60 Que ve pel
camí de la dreta i continua per la pista de l’esquerra va en direcció a Santa
Llúcia de Puigmal, es deixa la pista que se seguia, que va més a l’esquerra, i
es continua al recte per una pista que puja.
0:04 1:12
0,175 04,600
31T 445067 4675012
Bifurcació (960 m).- Es deixa un camí a l’esquerra. Més endavant la pista passa
a ser un camí que puja fort per dins el bosc molt frondós.
0:15 1:27
0,680 05,280
31T 444966 4674455
Bifurcació (1.045 m).- S’arriba a una pista que se segueix a la dreta. Se surt del
bosc i es creua un prat.
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0:13 1:40
0,785 06,065
31T 445057 4673797
Bifurcació (1.070 m).- Es deixa la pista i es pren un camí a l’esquerra que puja.
En arribar a la carena es deixa un camí al recte.
0:04 1:44
0,185 06,250
31T 445036 4673649
Bifurcació (1.060 m).- S’arriba a la pista de Sant Llúcia de Puigmal i se la
segueix a la dreta.
0:02 1:46
0,170 06,420
31T 445003 4673597
COLL DE SANTIGOSA (1.065 m) (3).- Hi passa la carretera GI-521; hi ha un
rètol informatiu de la Ruta del Meridià Verd. Es creua la carretera, es deixa una
pista a la dreta i es pren un camí que puja, passa pel costat del rètol informatiu i
es fica al bosc, dins el qual puja fent zig-zags.
0:16 2:02
0,745 07,165
31T 445058 4673229
Bifurcació (1.170 m).- S’arriba a una pista que fa un revolt molt pronunciat i se
la segueix a l’esquerra tot pujant.
0:18 2:20
1,105 08,270
31T 444501 4672793
Bifurcació (1.225 m).- Abans d’arribar a un coll es deixa la pista i es pren un
corriol a l’esquerra. Després de pujar uns 50 metres s’arriba a un camí carener,
que és el punt de coincidència amb el PR-C 59, els dos itineraris van a
l’esquerra. Més endavant el camí passa a ser una pista dins el bosc.
0:25 2:45
1,135 09,405
31T 445376 4672915
COLL D’EN ROCA (1.300 m) (4).- Es deixa una pista que davalla a l’esquerra,
el PR-C 59 continua al recte vers el puig Estela i la ruta del Meridià Verd pren
una pista a la dreta que davalla pel vessant nord de la serra.
0:15 3:00
1,015 10,420
31T 445968 4672408
Bifurcació (1.210 m).- A l’esquerra es deixa un corriol que puja, punt de
coincidència amb el PR-C 59 que per aquest corriol baixa del puig Estela i
continua, juntament amb la ruta del Meridià Verd, davallant per la pista.
0:10 3:40
0,780 11,205
31T 446104 4672081
COLL DE CANES (1.120 m) (5).- Punt d’inici/final de la variant PR-C 59-1.
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