Meridià Verd
Tram 07: Sant Martí Sescorts – Sant Julià de Vilatorta
4:45 h 17.725 km
Itinerari: Sant Martí Sescorts (530 m) (1), Carretera C-153 (510 m) (2), Roda
de Ter (460 m) (3), coll de Passarella (540 m) (4), Pla de Savassona (625 m)
(5), les Punxes (655 m) (6), can Arumí (590 m) (7), Sant Julià de Vilatorta (610
m) (8).
Desnivell de pujada acumulat: 405 m
Desnivell de baixada acumulat: 310 m

Temps
Km
Coordenades UTM - WGS 84
0:00 0:00
0,000 00,000
31T 444171 4651858
SANT MARTÍ SESCORTS (530 m) (1).- Carretera B-522. L’accés a la població
és a l’esquerra. Se segueix la carretera a la dreta.
0:03 0:03
0,185 00,185
31T 444019 4651843
Bifurcació (530 m).- Es deixa la carretera i es va a l’esquerra pel costat de la
tanca d’una finca
0:10 0:13
0,585 00,770
31T 444192 4651345
ESCANERA DE SANT MARTÍ (545 m).- Abans d’arribar a la casa es pren una
pista a l’esquerra i es deixa una bassa a la dreta. Es passa entre les
instal·lacions de la granja i es continua per la pista que se seguia.
0:09 0:22
0,590 01,360
31T 444757 4651242
Carretera C-153 (510 m) (2).- Es creua la carretera i es continua recte per la
pista.
0:04 0:26
0,220 01,580
31T 444885 4651106
Bifurcació (505 m).- S’arriba a una espècia d’urbanització frustrada on es pren
un vial a la dreta de seguida s’arriba a una cruïlla de vials on es va a l’esquerra
en direcció al càmping. Més endavant es passa pel davant del càmping que
queda a la dreta i al final de la tanca es va a l’esquerra per dins el bosc.
0:14 0:40
0,940 02,420
31T 444544 4650368
Bifurcació (515 m).- Es deixa una pista a l’esquerra i es puja pel costat d’una
gran fàbrica.
0:02 0:42
0,085 02,505
31T 444458 4650359
Fàbrica (515 m).- Es creua l’accés a la fàbrica i es continua al recte per la pista
que se seguia.
0:14 0:56
0,920 03,425
31T 444061
Cruïlla (500 m).- Es continua al recte per la pista que se seguia.
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0:07 1:03
0,580 04,005
31T 443665 4649197
Bifurcació (475 m).- S’arriba a una pista asfaltada que se segueix a la dreta,
s’arriba a les primeres cases de la barriada denominada els Masos de Roda i
es continua pels carrers Camí de Fontseré i Pèlics.
0:07 1:10
0,580 04,585
31T 443260 4648675
PLAÇA ESPANYA (475 m).- Es creua l’enjardinat i es continua per una pista
que hi ha a l’esquerra, més endavant es continua pels carrers Muralla,
Casserres i Sant Pere; es creua la plaça Catalunya i es continua pel carrer
Ramon Martí
0:11 1:21
0,790 05,375
31T 442884 4648066
RODA DE TER (460 m) (3).- Plaça Major. A l’esquerra hi ha l’Ajuntament. Punt
de confluència amb el GR 210 que a la dreta va pel carrer Bac de Roda. Es va
a l’esquerra i, durant un llarg tram, juntament amb el GR 210.
0:04 1:25
0,215 05,590
31T 442784 4648006
RIU TER (440 m).- Es creua pel pont Vell i es gira a l’esquerra pel carrer de la
Verge del Sol del Pont.
0:05 1:30
0,340 05,930
31T 442629 4647751
PLAÇA DE LES 3 FONTS (435 m).- Es baixen unes escales a l’esquerra, es
passa pel davant d’una font amb marededeu, es creua el carrer Torrent de la
Massana i es puja per unes rampes que hi ha al recte. Al final de les rampes es
continua pel carrer de la Costa del Ter fins a sortir de la població i continuar per
un camí que va paral·lel al riu, aquest a un nivell més baix amb boniques vistes
sobre la població i el riu.
0:10 1:40
0,655 06,585
31T 442905 4647222
Bifurcació (445 m).- S’arriba a una carretera que se segueix a l’esquerra. Més
endavant es deixa a la dreta la font dels Molins, una pista a la dreta i dues a
l’esquerra, posteriorment es deixa a l’esquerra una presa del riu i després a la
dreta la font de les Bruixes i unes parets amb diverses vies d’escalada.
0:15 1:55
0,995 07,580
31T 443448 4646564
Bifurcació (435 m).- Es deixa la carretera i es pren a la dreta una pista asfaltada
que puja; més endavant es deixa una pista a la dreta i després una altra a
l’esquerra que va a un pou de glaç
0:11 2:06
0,765 08,345
31T 444147 4646411
ELS VÍMETS (460 m).- Es deixa l’accés a les instal·lacions a la dreta i es
continua per la pista que se seguia.
0:04 2:10
0,245 08,590
31T 444376 4646359
Bifurcació (465 m).- Es deixa la pista que se seguia i se’n pren una altra a la
dreta per dins el bosc.
0:10 2:20
0,650 09,240
31T 444681 4645870
Bifurcació (480 m).- Es va a l’esquerra per un caminet molt poc marcat a l’herba
i que baixa a passar entre dos camps de conreu es va una mica a la dreta
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seguint el camp i aviat es puja per camí molt poc concret; es creua una pista i
es continua pujant fort pel camí
0:15 2:35
0,520 09,760
31T 445012 4646102
COLL DE PASSARELLA (540 m) (4).- Hi passa una pista en la qual
conflueixen diverses pistes i camins. Punt de confluència amb el PR-C 40, que
per aquesta pista a l’esquerra va a Casserres; es va juntament amb el PR a la
segona pista de la dreta que puja per dins el bosc.
0:05 2:40
0,270 10,030
Bifurcació (575 m).- Es va per la pista de l’esquerra

31T 445105

4645907

0:10 2:50
0,520 10,550
31T 445543 4645749
Bifurcació (620 m).- Al costat d’una gran pedra es deixa una pista a la dreta i es
va per la de l’esquerra.
0:02 2:52
0,115 10,700
31T 445554 4645672
PLA DE SAVASSONA (625 m) (5).- La pista fa un gir a la pineda, es deixa un
camí a la dreta que puja a Sant Feliuet i es passa entre unes grans pedres
rogenques.
0:08 3:00
0,425 11,125
31T 445263 4645489
Carretera BV-5213 (600 m).- Abans d’arribar a la carretera la pista fa un tomb,
després la creua i es continua al recte per una pista que puja.
0:05 3:05
0,230 11,355
31T 445299 4645336
CASTELL DE SAVASSONA (615 m).- Hi ha una cruïlla, l’accés al castell
queda a la dreta, es continua al recte, després de creuar una tanca metàl·lica,
per la pista que se seguia flanquejada d’arbres.
0:03 3:08
0,180 11,535
31T 445224 4645171
Cruïlla (620 m).- Es va per la pista de l’esquerra, la de la dreta va a una casa.
Més endavant es deixa una pista a la dreta.
0:12 3:20
0,770 12,305
31T 445405
Bifurcació (640 m).- Es continua per la pista de l’esquerra

4644572

0:05 3:25
0,320 12,625
31T 445544 4644302
LES PUNXES (655 m) (6).- Les edificacions queden a la dreta, es continua per
la mateixa pista que se seguia.
0:03 3:28
0,130 12,755
31T 445628 4644212
Cruïlla (650 m).- Es pren la pista de la dreta, més endavant es deixa una pista a
la dreta.
0:16 3:44
1,040 13,795
31T 444764 4644106
Bifurcació (575 m).- Per la pista de la dreta va el PR-C 40, es continua per la
pista de l’esquerra.
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0:01 3:45
0,060 13,855
31T 445039 4643982
Bifurcació (540 m).- S’arriba a una pista que se segueix a la dreta. Més
endavant la pista passa a ser un camí que creua la riera de Tavèrnoles i puja
per l’altre costat.
0:08 3:53
0,475 14,330
31T 445034
Bifurcació (555 m).- S’arriba a una pista i se la segueix a l’esquerra

4643746

0:05 3:58
0,250 14,580
31T 444867 4643678
Carretera N-141d (580 m).- Es creua i es continua per un camí al recte tot
pujant fort.
0:09 4:07
0,560 15,140
31T 445107 4643211
Coll (620 m).- Hi ha una cruïlla i a la dreta una gran bassa; es continua per la
pista que hi ha al recte.
0:03 4:10
0,140 15,280
31T 445049 4643097
Cruïlla (620 m).- Es creua una pista i es continua per un camí difús per l’herba
per darrere de la casa del Mas del Coll.
0:05 4:15
0,280 15,560
31T 444946 4642870
Bifurcació (600 m).- S’arriba a una pista que se segueix a l’esquerra, àmplia
vista sobre la plana de Vic.
0:04 4:19
0,250 15,810
31T 445079 4642681
CAN ARUMÍ (590 m) (7).- En arribar al davant de la casa es deixa la pista que
hi mena i es va a la dreta per una pista que voreja un camp
0:06 4:25
0,465 16,275
31T 444814 4642551
Bifurcació (570 m).- Es va a la dreta per una pista, aviat se’n deixa una altra a
l’esquerra.
0:04 4:29
0,270 16,545
31T 444637 4642619
Bifurcació (565 m).- Punt de confluència amb la Ruta Verdaguer que per la
dreta prové de Folgueroles; les dues rutes continuen juntes per la pista de
l’esquerra.
0:10 4:39
0,810 17,355
31T 444249 4642011
Rotonda (590 m).- Abans d’arribar-hi es deixa una pista a la dreta i es continua
al recte per un vial asfaltat. Es creua la carretera i es continua recte per un
camí habilitat com a passeig amb barana de fusta a l’esquerra
0:02 4:41
0,095 17,450
31T 444274 4641891
Bifurcació (590 m).- Es deixa el camí de terra i es va recte pel carrer Sant Roc,
a l’esquerra hi ha un camp de futbol.
0:04 4:45
0,275 17,725
31T 444155 4641591
SANT JULIÀ DE VILATORTA (610 m) (8).- Plaça del Marquès de la Quadra.
Hi ha l’Ajuntament.
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