Meridià Verd
Tram 06: Vidrà – Sant Martí Sescorts
4:30 h 18.715 km
Itinerari: Vidrà (995 m) (1), la Tosca dels Degollats (815 m) (2), presa del Forat
Micó (710 m) (3), la Teuleria (615 m) (4), el Verdaguer (580 m) (5), Graus del
Rei (720 m) (6), Santa Margarida (740 m) (7), Casa Roja (640 m) (8), Sant
Martí Sescorts (530 m) (9)
Desnivell de pujada acumulat: 215 m
Desnivell de baixada acumulat: 680 m
Temps
Km
Coordenades UTM - WGS 84
0:00 0:00
0,000 00,000
31T 443369 4664031
VIDRÀ (995 m) (1).- Roure de l’Om. Punt d’inici/final del PR-C 49 que per la
pista de l’esquerra segueix el curs del riu Ges. La ruta del Meridià Verd
continua per la denominada Carretera de Ciuret en direcció sud-oest.
0:03 0:03
0,160 00,160
31T 443304 4663974
Bifurcació (965 m) .- Es deixa la carretera, que continua ver el nucli antic de la
població, i es pren una pista a l’esquerra que davalla. En arribar a la porta d’un
magatzem es va a l’esquerra. Al costat d’un gran roure es deixa una pista a
l’esquerra i es passa una tanca metàl·lica. Més endavant es passa pel davant
de la depuradora d’aigües i es deixa una pista a l’esquerra.
0:09 0:12
0,590 00,750
31T 443395 4663535
Bifurcació (925 m).- Es deixa una pista a l’esquerra i es va a la dreta per un
camí ample cimentat.
0:17 0:29
1,195 01,945
31T 443565 4662732
Bifurcació (880 m).- Punt de confluència amb el PR-C 49 que va a l’esquerra
vers el Salt del Molí, es continua pel que se seguia juntament amb el PR-C 49.
0:09 0:38
0,510 02,455
31T 443294 4662432
Bifurcació (855 m).- Es deixa a l’esquerra una pista i es continua davallant per
la que se seguia
0:08 0:36
0,445 02,900
31T 443332 4662253
LA TOSCA DELS DEGOLLATS (815 m) (2).- Hi ha una bifurcació, es deixa un
camí a la dreta que puja al coll de Hi era de Massa i es continua pel que se
seguia. Es deixen dos camins a l’esquerra.
0:15 0:51
0,910 03,810
31T 442973 4661577
LA VALL (800 m).- Hi ha una bifurcació, es deixa a l’esquerra la pista d’accés a
la casa i es continua per ella a la dreta. A la dreta, a un nivell molt alt, es veu el
santuari de Bellmunt. Uns 150 metres més endavant es deixa una pista a la
dreta.
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0:11 1:02
0,785 04,595
31T 442908 4661254
Bifurcació (790 m).- Es deixa la pista que se seguia i es pren un camí a
l’esquerra que baixa.
0:04 1:06
0,200 04,795
31T 443106 4661231
Bifurcació (755 m).- S’arriba a un revolt que fa la pista que s’ha deixat al punt
anterior i se la segueix recte. Més endavant es deixa un camí a l’esquerra.
0:07 1:13
0,505 05,300
31T 443256 4660825
Bifurcació (725 m).- Es deixa una pista a l’esquerra que baixa i es continua per
la que se seguia.
0:04 1:17
0,235 05,535
31T 443248 4660716
PRESA DEL FORAT MICÓ (710 m) (3).- Es creua una tanca metàl·lica i es
continua per la pista que se seguia. Es continua davallant per pista cimentada
amb l’engorjat a l’esquerra. Més endavant es passa sota d’una línia d’alta
tensió.
0:08 1:25
0,655 06,190
31T 443277 4660242
Bifurcació (660 m).- Es deixa una pista a l’esquerra que davalla al riu i es
continua per la que se seguia.
0:03 1:28
0,245 06,435
31T 443131 4660142
RIU GES (645 m).- Es creua per un pas de ciment i es continua per la pista.
Passats uns 300 metres es torna a creuar el riu. Uns 120 metres més endavant
es torna a creuar el riu.
0:08 1:36
0,580 07,015
31T 443328 4659461
LA TEULERIA (615 m) (4).- L’accés a la casa queda a la dreta, poc després de
tornar a creuar el riu. Més endavant es torna a creuar el riu.
0:14 1:50
0,855 07,870
31T 443061 4659100
Carretera BV 4225 (600 m).- Se la segueix a l’esquerra, direcció Olot; si se
segueix la carretera a la dreta en uns 2 km s’arriba a la població de Sant Pere
de Torelló. De seguida es deixa un camí a la dreta que davalla al riu pel qual va
el PR-C 49. Més endavant es deixa una pista a l’esquerra que va a
Llumbregueres i després queda a la dreta l’accés al Puig.
0:25 2:15
1,555 09,425
31T 443613 4658660
Bifurcació (615 m).- Es deixa la carretera i es pren una pista a la dreta que
davalla.
0:09 2:24
0,690 10,115
31T 443343 4658135
RIU FORNÈS (565 m).- Es creua a gual i es continua per la pista que se
seguia.
0:03 2:27
0,200 10,315
31T 443470 4658007
EL VERDAGUER (580 m) (5).- Es deixa a l’esquerra l’accés a la casa i es
continua per la pista que se seguia tot pujant fort per la carena.
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0:13 2:40
0,775 11,190
31T 444052 4657728
MASGRILL (675 m).- La casa en runes queda a la dreta, es continua per la
pista que se segueix tot remuntant la carena
0:08 2:48
0,480 11,670
31T 444139 4657382
Carena (690 m).- Confluència de diverses pistes. Es continua per la pista de
l’esquerra que va per la carena.
0:13 3:01
0,865 12,535
31T 444838 4657216
GRAUS DEL REI (720 m) (6).- Hi ha un collet on es deixa una pista a
l’esquerra i es continua per la de la dreta en direcció sud.
0:05 3:06
0,315 12,850
31T 444993 4656984
Bifurcació (745 m).- S’arriba a una pista que se segueix a la dreta per la
carena.
0:06 3:12
0,360 13,210
31T 444974 4656663
Collet (730 m).- Hi ha una bifurcació on es pren una pista a la dreta, a la dreta
queda una bassa i al fons es veu l’ermita de Santa Margarida.
0:03 3:15
0,170 13,380
31T 444973 4656515
SANTA MARGARIDA (740 m) (7).- Les edificacions queden a la dreta i es
continua per la pista que se seguia.
0:06 3:21
0,430 13,810
31T 444890 4656176
Bifurcació (725 m).- Es deixa una pista a la dreta i es continua per la carena.
0:02 3:23
0,140 13,950
31T 444940 4656050
CAN FANAL (725 m).- Es deixa a la dreta l’accés a la casa i es continua per la
pista que se seguia.
0:02 3:25
0,165 14,115
Bifurcació (710 m).- Es deixa una pista a la dreta.

31T 444971

4655892

0:05 3:30
0,395 14,510
31T 445020 4655438
CAN PUIG D’EN COROMINES (690 m).- A l’esquerra queda l’accés a la casa i
a altres masies i es continua per la pista que se seguia tot davallant per la
carena.
0:08 3:38
0,515 15,025
Bifurcació (685 m).- Es deixa una pista a l’esquerra

31T 445200

4654983

0:08 3:46
0,510 15,535
31T 445239
Bifurcació (670 m).- Se segueix per la pista de la dreta

4654551

0:10 3:56
0,690 16,225
31T 444964 4653946
CASA ROJA (640 m) (8).- Abans d’arribar a la casa es deixa una pista a
l’esquerra i al nivell de la casa se’n deixa una altra a la dreta, es continua per la
que se seguia.
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0:12 4:08
0,730 16,955
31T 444801 4653281
LES CORTS (605 m).- El conjunt d’instal·lacions queda a l’esquerra, es
continua per la pista que se seguia
0:17 4:25
1,350 18,305
31T 444358 4652198
Bifurcació (545 m).- S’arriba a una pista asfaltada que se segueix a l’esquerra;
a l’esquerra queda la masia el Güell. Es deixen dues pistes a l’esquerra.
0:05 4:30
0,410 18,715
31T 444171 4651858
SANT MARTÍ SESCORTS (530 m) (9).- Carretera B-522. L’accés a la població
és a l’esquerra.
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