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TRAM VIC – SANT JOAN DE LES ABADESSES GR 151 

DE LA COLLADA DE BRACONS 
A VIDRÀ 
 
 

 

DADES TÈCNIQUES 
 

DISTÀNCIA RECORREGUDA 
10.220 m 

ALTURA MÀXIMA 
1.328 m 

ALTURA MÍNIMA 
880 m 

ASCENSIÓ ACUMULADA 
527 m 

DESNIVELL SORTIDA-ARRIBADA 
-152 m 

 

 

NOTES 
 
………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………..… 
 

Aquesta és una etapa moderada on predomina el descens. El curt 

tram de pujada fins a la collada de Sant Bartomeu i la remuntada 

des del Ges fins a Vidrà, són els únics ascensos mantinguts, la resta 

és gairebé tot una baixada des de la serra de Curull i dels Llancers, 

fins a les valls del Ges. L’encís de Vidrà després d’una etapa de pura 

muntanya, ens convida a tastar-hi la seva vianda i a passejar-hi un 

xic. A Vidrà hi trobareu de tot, però sobretot bona acollida. 

 

 
Vidrà 
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DETALL DE LA RUTA 
 

PUNT 

NÚM. 

HORA 
(45 km/h) DESCRIPCIÓ 

DISTÀNCIA 

RECORREGUDA 

(km) 

ALTURA 

GPS (m) 

RUMB 

TRACK (º) PENDENT 
(%) 

COORDENADES 

 00:00:00 Sortim de la collada de Bracons. 
Ens enfilarem pel talús rocós que 
hi ha a l’altre costat de la 
carretera. Pel cantó esquerre del 
talús hi ha mitja escaleta picada, 
flanquejant una mica. 

0.000 1132 012 0 42º06.501'N 

002º22.578'E 

 
00:04:21 

El camí enfila cap a la roca del 
Corb, i talment com si fos un camí 
pirinenc, sembla que no hagi de 
parar mai. 

0.276 1185 318 19 
42º06.653'N 

002º22.550'E 

 
00:10:54 Voregem per l’esquerra el Tosell 

Xic, de 1.324 metres. 
0.713 1212 325 13.4 

42º06.800'N 

002º22.313'E 

 00:16:23 Collada de Sant Bartomeu, 
fregant els 1.250 metres. En 
aquest punt comencem a 
planejar cap a la dreta, per 
entremig d’espès fullatge de 
baga i camí fressat. 

1.078 1246 004 9.5 
42º06.950'N 

002º22.165'E 

 
00:28:23 

A poc a poc el sender va 
recuperant forma de camí i es 
fa de més bon veure. 

1.878 1277 023 9.5 
42º07.277'N 
002º22.249'E 

 00:33:36 A la dreta el camí d’accés a la 
font Tornadissa a uns 20 min. i 
al cim del Puigsacalm (1.512 m.) 
per la via clàssica. 
Aquesta és una excursió 
preciosa, però per un altre dia. 

2.226 1293 004 -24.6 
42º07.372'N 

002º22.392'E 

 00:42:19 Deixem el camí principal per uns 
moments i girem a la dreta per 
una drecera més vertiginosa. Si 
aneu amb els genolls cansats 
podeu seguir el camí bo... 

2.807 1237 234 -21 
42º07.479'N 

002º22.119'E 

 00:50:28 La masia de Sant Bartomeu, 
guardiana de l’ermita de 
Covildasses, encara avui 
dedicada a l’activitat ramadera, 

3.351 1164 354 -0.7 42º07.502'N 

002º21.782'E 
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s’ajau a les faldes de la serra de 
Curull. A pocs metres de la masia 
hi trobareu una bonica font, a 
compartir amb les vaques és clar. 

 
00:50:55 Continuem el camí per entre la 

casa i la muntanya. 
3.381 1165 327 -0.8 

42º07.518'N 

002º21.780'E 

 
01:06:05 Creuem el torrent dels Pigots, 

amb una petita bassa a mà dreta. 
4.392 1154 229 0.1 

42º07.683'N 

002º21.383'E 

 
01:13:41 

Masia de La Canal. Agafem el 
camí de la casa que baixant 
paral·lel al torrent dels Pigots ens 
porta cap al fondal de la Vila 
Vella. 

4.898 1099 104 -6.7 
42º07.493'N 

002º21.141'E 

 
01:20:36 Prenem la pista a la dreta. 5.360 1041 341 -18.6 

42º07.300'N 

002º21.060'E 

 01:26:44 Abans d’acabar el camí, veureu 
un pas a l’esquerra, amb un petit 
sender que baixa a creuar el 
torrent dels Aigols i enfila cap a 
l’altre riba, a les verdes feixes del 
pla de l’All. 

5.768 1011 320 3 
42º07.349'N 

002º20.882'E 

 01:36:04 Arribem a l’antiga masia de la 
Vila Vella, que creuem i 
continuem per un camí secundari 
pel darrera. Una masia important 
amb grans extensions de cultiu 
en terrasses i feixes, que en altres 
temps devien d’alimentar molt 
bestiar. 

6.391 995 274 4.5 42º07.369'N 

002º20.573'E 

 
01:49:40 

El camí vell de la Vila Vella o de la 
Fenaiola, baixa regularment i 
sense esforç fins arribar als peus 
del riu Ges. 

7.297 968 331 -4.7 
42º07.176'N 

002º20.149'E 

 
02:14:36 Prenem el camí del Bosc a 

l’esquerra 
8.959 906 329 -9.8 

42º07.275'N 

002º19.536'E 

 02:22:10 En aquest punt precís deixem el 
camí bo i girem a la dreta directe 
cap al riu, en creuar-lo apareix el 
sender que enfila amunt 
novament fins a recuperar el 
camí que puja a Vidrà. 

9.464 896 -57 11.5 
42º07.370'N 

002º19.298'E 
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02:22:10 

Creuem el camí nou de la Vila 
Vella, aquest pavimentat, i 
continuem el sender que en surt 
a l’altre cantó, l’últim esbufec! 

9.464 896 227 11.5 
42º07.370'N 

002º19.298'E 

 02:33:32 Som al poble de Vidrà, territori 
del Bisaura, a l’extrem nord de la 
comarca d’Osona. Un poblet 
rural, dedicat principalment al 
bosc i al bestiar de pastura, tot i 
que el turisme hi va plantant 
llavor a poc a poc. La 
gastronomia del lloc és coneguda 
per les contrades veïnes, 
sobretot per la qualitat del 
producte. Al poble hi trobareu 
tota mena de serveis, 
restaurants, un hostal, càmping, i 
algunes masies rurals. 

10.22 980 297 -1.3 42º07.484'N 

002º18.824'E 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Mapa del tram 
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Gràfic de desnivell 
 

 


