Meridià Verd (alternativa)
Tram 11: Carretera GI-520 – Collformic
3:10 h 12,055 km
Itinerari: Carretera GI-520 (710 m) (1), Sobrevia (765 m) (2), el Collet (870 m)
(3), font Pomereta (1180 m) (4), coll de font Pomereta (1240 m) (5), bifurcació
(1330 m) (6), cruïlla (1290 m) (7) i Collformic (1150 m) (8)
Desnivell de pujada acumulat: 750 m
Desnivell de b aixada acumulat: 370 m
Temps
Km
Coordenades UTM - WGS 84
0:03 0:03
0,150 00,150
31T 444732 4633723
Carretera GI-520 (710 m) (1).- 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.
0:20 0:23
1,845 01,995
31T 443917 4633039
SOBREVIA (765 m) (2).- La pista de la dreta va a la casa. Es va a l’esquerra
tot pujant per dins el bosc.
0:12 0:35
0,510 02,505
31T 444148 4632855
Bifurcació (810 m).- Es deixa una pista a l’esquerra i es continua per la que se
seguia.
0:05 0:40
0,295 02,800
31T 444105 4632590
Bifurcació (835 m).- Es deixa una pista a la dreta. Es continua per la que se
seguia
0:05 0:45
0,305 03,105
31T 444264 4632570
EL COLLET (870 m) (3).- Es deixa una pista a l’esquerra que baixa. A
l’esquerra hi ha un rètol que indica que el camí que se segueix va a font
Pomereta i Sant Segimon.
0:15 1:00
0,835 03,940
Bifurcació (990 m).- Es deixa una pista a la dreta.

31T 444180

4631877

0:11 1:11
0,585 04,525
31T 444156 4631433
Bifurcació (1.060 m).- Es deixa una pista a la dreta, es continua per la que se
seguia.
0:02 1:13
0,135 04,760
31T 444167 4631368
Bifurcació (1.060 m).- S’arriba a una pista que se segueix a l’esquerra. La
pujada ja no és tant sobtada.
0:10 1:23
0,590 05,350
31T 444320 4630904
Bifurcació(1.120 m).- La pista de la dreta està tancada per una cadena, es va a
l’esquerra.
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0:20 1:43
1,375 06,725
31T 445230
FONT POMERETA (1.180 m) (4).- Queda a la dreta de la pista

4630083

0:12 1:55
0,875 07,600
31T 445373
Bifurcació (1.215 m).- S’arriba a una pista i se la segueix al recte.

4630708

0:05 2:00
0,285 07,885
31T 445301 4630980
Bifurcació (1.245 m).- Es deixa una pista a l’esquerra i es continua per la que
se seguia tot pujant.
0:17 2:17
1,180 09,065
31T 445712 4630128
COLL DE FONT POMERETA (1.240 m) (5).- Es continua per la mateixa pista
0:04 2:21
0,210 09,275
31T 445593 4629984
Bifurcació (1.255 m).- A la carena s’arriba a un camí que se segueix a
l’esquerra.
0:08 2:29
0,370 09,645
31T 445860
Carena (1.305 m).- Es continua pel mateix camí que se seguia.

4629831

0:11 2:40
0,660 10,305
31T 446232 4629383
Bifurcació (1.330 m) (6).- Punt d’unió amb l’altre itinerari del Meridià Verd que
per l’esquerra prové de Sant Segimon i Viladrau. Se segueix a la dreta tot
pujant.
0:06 2:46
0,340 10,645
31T 446131 4629125
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 2:56
0,660 11,305
31T 446225 4628475
Cruïlla (1.290 m) (7).- Punt de confluència amb el GR 5-2, la ruta Verdaguer i
la ruta Matagalls-Montserrat que pel camí de l’esquerra baixen del pla de la
Barraca i el Matagalls, es deixa la pista i es davalla pel camí de la dreta
juntament amb el GR 5-2 i la ruta Verdaguer.
0:11 3:07
0,525 11,830
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 3:10
0,225 12,055
COLLFORMIC (1.150 m) (8).- Carretera BV-5301.
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