Meridià Verd
Tram 09: Viladrau – Collformic
3:25 h 12,140 km
Itinerari: Viladrau (825 m) (1), els Molins (765 m) (2), Mare de Déu de l’Erola
(875 m) (3), Oratori (1010 m) (4), Sant Segimon (1220 m) (5), bifurcació (1330
m) (6) i Collformic (1150 m) (6).
Desnivell de pujada acumulat: 590 m
Desnivell de baixada acumulat: 285 m
Temps
Km
Coordenades UTM - WGS 84
0:00 0:00
0,000 00,000
31T 448984 4633358
VILADRAU (825 m) (1).- Centre Cultural Europeu de la Natura. Es continua pel
carrer Jaume Bofill i Ferro en direcció nord-oest i als pocs metres es pren un
camí a l’esquerra que baixa. Es creua una placeta a la dreta de la qual hi ha la
font del Castanyer i es continua baixant pel camí que queda al recte.
0:06 0:06
0,330 00,330
31T 448891 4633239
Bifurcació (805 m).- S’arriba al passeig dels Castanyers i se’l segueix a
l’esquerra.
0:03 0:09
0,200 00,530
31T 449068 4633176
Carretera GI-543 (795 m).- Es creua i als pocs metres es gira a l’esquerra per
l’avinguda del Montseny, més endavant es deixa a l’esquerra el carrer de Sant
Segimon i el camp de futbol.
0:02 0:11
0,175 00,705
31T 449155 4633092
Bifurcació (780 m).- Es pren a la dreta un camí que davalla i aviat va a parar a
una pista que se segueix a la dreta; de seguida es deixa una pista a la dreta
que va a una casa i se’n pren una a l’esquerra que passa per darrere d’una
granja de porcs i continua pel costat d’un rec.
0:03 0:14
0,270 00,975
31T 449006 4632976
RIERA MAJOR (774 m).- Es creua una per un pont de fusta i es puja pel camí
que se seguia.
0:01 0:15
0,050 01,025
31T 448975 4632945
Bifurcació (770 m).- S’arriba a una pista que se segueix a la dreta
paral·lelament a la riera; al darrere hi ha una bonica vista de Viladrau.
0:04 0:19
0,200 01,225
31T 448770 4632956
Bifurcació (765 m).- A la dreta, a l’altre costat de la riera, hi ha la planta
liquadora de vegetals, es deixa una pista a l’esquerra, pel costat de la riera.
Més endavant es deixa un camí a l’esquerra que és una drecera de la pista.
0:04 0:23
0,300 01,525
31T 448515 4632943
TORRENT DEL COLL PREGON (760 m).- A la dreta hi ha les runes d’un molí.
Es creua per un pont i es continua per la pista que se seguia.
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0:07 0:30
0,480 02,005
31T 448122 4632877
EL MOLINS (765 m) (2).- Hi ha una cruïlla, a la dreta hi ha l’accés a les
instal·lacions i a la font, es continua per la pista del recte, de seguida es deixa a
la dreta un altre accés a les instal·lacions. Més endavant, al costat d’un torrent
es deixa una pista a la dreta.
0:12 0:42
0,765 02,770
31T 447873 4632515
Bifurcació (815 m).- S’acaba la pista i s’arriba a un camí que se segueix a la
dreta.
0:07 0:49
0,335 03,105
31T 447660 4632455
Cruïlla (835 m).- Es continua per la pista que hi ha al recte. Més endavant es
deixa una pista a l’esquerra i una bassa a la dreta.
0:03 0:52
0,175 03,280
31T 447530 4632351
Bifurcació (830 m).- S’arriba a una pista que es segueix a l’esquerra.
0:04 0:56
0,260 03,540
31T 447478 4632095
CAN BOSC (850 m).- Abans d’arribar a la casa es deixa la pista que se seguia
i es va al recte amb les edificacions a la dreta, una mica més endavant, a
l’esquerra hi ha una font. Es continua pujant per dins un bosc de grans
castanyers i alzinar. Es creua un torrent i es deixa una bassa a la dreta.
0:12 1:08
0,870 04,410
31T 447381 4631529
MARE DE DÉU DE L’EROLA (875 m) (3).- L’edificació queda a la dreta i es
continua per un camí que puja fort per dins el bosc.
0:10 1:18
0,485 05,895
31T 447163
FONT DE L’OR (940 m).- Queda a l’esquerra del camí.

4631068

0:11 1:39
0,465 06,360
31T 446882 4630743
ORATORI (1.010 m) (4).- Queda a la dreta del camí. Es creua un torrent a gual
i es continua la pujada fent zigzags. Més endavant es fa un tram de camí de
flanqueig amb boniques vistes sobre la vall.
0:21 2:00
0,860 07,220
31T 446474 4630545
COLLET DE L’ESTORNELL 1.145 m).- Es puja a l’esquerra per dins d’una
magnífica fageda.
0:08 2:08
0,315 07,535
31T 446362 4630352
SANT SEGIMON (1.220 m) (5).- En el coll de les Tres Creus s’arriba a una
pista que a l’esquerra, en uns 100 metres porta al santuari. Es pren la pista a la
dreta.
0:14 2:14
0,750 08,285
31T 446518 4629848
FONT DE SANT MIQUEL DELS SANTS (1.270 m).- Queda a l’esquerra de la
pista. Més endavant es deixa un camí a la dreta que baixa.
0:14 2:28

0,560
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31T 446706
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Bifurcació (1.315 m).- Es deixa una pista a l’esquerra per la qual la ruta
Verdaguer puja al coll Saprunera i es continua per la que se seguia.
0:17 2:45
0,850 09,695
31T 446685 4629057
TORRENT DEL PLA DE LA BARRACA (1.295 m).- Es creua i es continua per
la pista que se seguia dins un bosc de faig.
0:10 2:55
0,895 10,590
31T 446233 4629384
Bifurcació (1.330 m) (6).- A la carena, punt d’unió amb l’altre itinerari del
Meridià Verd que per la dreta ve de font Pomereta.
0:06 3:01
0,340 10,930
31T 446131 4629126
Bifurcació (1.350 m).- Es deixa a l’esquerra la pista que davalla de les antenes
que hi ha al cim del turó d’en Bessa i es continua per la pista que se seguia tot
baixant.
0:10 3:11
0,660 11,590
31T 446226 4628476
Cruïlla (1.290 m).- El camí de l’esquerra puja al pla de la Barraca i al Matagalls,
es deixa la pista i es davalla pel camí de la dreta.
0:11 3:22
0,525 12,015
31T 445954 4628141
Cruïlla (1.175 m).- Es creua la pista, que és la que s’ha deixat en el punt
anterior i es continua baixant pel camí que se seguia. En arribar a una creu es
va a l’esquerra per un camí que aviat es continua per escales.
0:03 3:25
0,125 12,140
COLLFORMIC (1.150 m) (7).- Carretera BV-5301.
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