Meridià Verd
Tram 10: Sant Julià de Vilatorta – Carretera B-520
2:40 h 12.105 km
Itinerari: Sant Julià de Vilatorta (610 m) (1), coll de la Costa (695 m) (2), santuari
de Puig-l’agulla (745 m) (3), collada del Vilar (780 m) (4), carretera B-520 (710
m) (5).
Desnivell de pujada acumulat: 200 m
Desnivell de baixada acumulat: 100 m

Temps
Km
Coordenades UTM - WGS 84
0:00 0,00
0:000 00:000
31T 444155 4641591
SANT JULIÀ DE VILATORTA (610 m).- Plaça del Marquès de la Quadra. Es
deixa l’Ajuntament a la dreta i es gira a l’esquerra pel carrer del Pont, es creua la
plaça Major
0:02 0:02
0,105 00,105
31T 444074 4641551
CARRER JESÚS (610 m).- Es va a la dreta per aquest carrer i en arribar al carrer
Montseny es va a l’esquerra fins a la plaça Montseny on es va a la dreta.
0:02 0:04
0,175 00,280
31T 444009
4641421
Carretera BV 5201 (605 m).- Punt de confluència amb el GR 2, els tres itineraris
(GR 2, Ruta Verdaguer i Meridià Verd) coincideixen durant un llarg tram. Es creua
la carretera i es continua per la carretera BV-5202 en direcció a Vilalleons; als
pocs metres es deixa la carretera (indicador) i es va a la dreta per la Rambla del
Castell.
0:03 0:07
0,195 00,475
31T 443859 4641506
PARC DE LES SET FONTS (580 m).- A la dreta, a un nivell més baix; es continua
al recte per un vial asfaltat que puja
0:02 0:09
0,155 00,630
31T 443680 4641516
Bifurcació (585 m).- Es deixa el vial i es va a l’esquerra per un camí que puja. Es
creua la carretera de Vilalleons i es continua per un camí que puja. Més endavant
es deixa una casa a la dreta i es continua pujant en direcció est.
0:05 0:14
0,285 00,915
31T 443804 4641269
CASTELL DE BELLPUIG (630 m).- Hi ha una bifurcació, a l’esquerra es va a les
runes del castell, es continua a la dreta per una pista en direcció sud; es deixen
dos pista a la dreta.
0:05 0:19
0,520 01,435
31T 443693 4640918
Bifurcació (620 m).- Es deixa una pista a la dreta i es continua al recte pel costat
d’una tanca de la finca La Carena.
0:09 0:28
0,715 02,150
31T 443821 4640226
Cruïlla (630 m).- A l’esquerra hi ha un camí que va a la font de la Riera, es
continua al recte.

0:06 0:34
0,455 02,605
31T 443837 4639840
Eix Transversal C-25 (645 m).- Es passa per sobre d’aquest vial i es continua pel
camí que se seguia, més endavant es deixa una pista a l’esquerra.
0:11 0:45
0,900 03,705
31T 443861 4639710
Bifurcació (675 m).- Es deixa una pista a la dreta i es continua per la carena.
0:04 0:49
0,345 04,050
31T 443942 4638834
PLA DE LA COVA DEL GEGANT (680 m).- Hi ha una bifurcació, a l’esquerra
es deixa un camí que baixa i es continua per la pista. Més endavant es deixa una
pista a l’esquerra i després una altra a la dreta.
0:11 1:00
0,920 04,970
31T 444215 4638088
COLL DE LA COSTA ( 695 m) (2).- Es deixa una pista a la dreta que va a
Vilalleons i una altra a l’esquerra, es continua al recte
0:05 1:05
0,345 05,315
31T 444446 4637834
Bifurcació (710 m).- Es deixa una pista que va a l’esquerra i es puja a de la dreta
per un camí ample.
0:08 1:13
0,560 05,875
31T 444309 4637671
Bifurcació (760 m).- Es deixa una pista a l’esquerra i es continua per la que se
segueix.
0:07 1:20
0,495 06,370
31T 444226 4637419
SANTUARI DE PUIG L’AGULLA (745 m) (3).- Es deixa l’ermita a l’esquerra i es
va a parar a la pista asfaltada que puja de Vilalleons on es pren un camí a
l’esquerra que puja.
0:04 1:24
0,190 06,560
31T 444148 4637269
Bifurcació (725 m).- S’arriba a una pista que per la dreta va a la carretera de
Vilalleons a Puig l’Agulla i se la segueix a l’esquerra.
0:04 1:28
0,330 06,890
31T 444224 4636751
Bifurcació (735 m).- Es continua per la pista que se seguia juntament amb el GR
2 i es deixa a l’esquerra una pista que baixa que l’altra versió del Meridià Verd
que va a Viladrau.
0:16 1:44
0,790 07,780
31T 443984
4636361
Cruïlla (735 m).- Hi ha un arbre al mig; la pista de la dreta baixa a Taradell. Es
continua per la pista que hi ha al recte que puja; es deixa a la dreta el turó de
l’Enclusa, tot i que en un punt s’arriba molt a prop (793 m)del seu cim en el qual
hi ha una bandera.
0:20 2:04
1,420 09,200
31T 443788
4635350
COLLADA DEL VILAR (780 m) (4).- Hi passa la carretera B-520, que es creua i
es continua al recte per una pista molt erosionada. Més endavant es deixa a la
dreta una pista que baixa d’un turó.

0:11 2:15
0,715 09,915
31T 443586
Bifurcació (820 m).- Es continua per la pista que se seguia

4634685

0:04 2:19
0,250 10,165
31T 443575 4634432
Bifurcació (810 m).- El GR 2 continua per la pista que se seguia, la ruta del
Meridià Verd pren la pista de l’esquerra que davalla. Bonica vista de la cara nord
del massís del Montseny.
0:16 2:25
1,135 11,300
Carretera B-520 (730 m).- Se la segueix a la dreta

31T 444396

4634130

0:04 2:29
0,230 11,530
31T 444387 4633923
Bifurcació (720 m).- Poc abans d’arribar a un stop, es deixa la carretera i es pren
una pista a l’esquerra que va paral·lela a la riera Major.
0:08 2:37
0,425 11,955
31T 444726 4633819
Bifurcació (700 m).- S’arriba a una pista que per l’esquerra va a can Espinzella i
se la segueix a la dreta, de seguida es creua la riera Major per un pont.
0:03 2:40
0,150 12,105
31T 444732 4633723
Carretera B-520 (710 m) (5).- Es passa una tanca que priva el pas als vehicles,
es creua la carretera i es continua per una pista més estreta. Aviat s’arriba a una
bifurcació on es va a la dreta.

