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SECCIO DE SENDERS 
AETALAIA 

GR-3 

9a Etapa: SANT JOAN DE LES ABADESS - SANTA MARIA DE VIDABONA 

SANT JULIÀ DE SALT ORS - CAMPDEVÀNOL 

HORARI PREVIST 

Sortida de la Plaça de l'Estació de Vilanova i la Geltrú. 

Sant Joan de les Abadesses. Esmorzar. 

Pont vell. Inici de l'etapa. 

Masia del Cortal. Reagrupament. 

Masia. Reagrupament. 

Santa Maria de Vidabona. Reagrupament. 

Sant Julià de Saltors. Dinar. 

Bifurcació. Reagrupament. 

Carretera Ribes de Fresser. Final de l'etapa. 
Sortida cap a Vilanova i la Geltrú. 

Vilanova i la Geltrú. 

9 de maig de 2010 

6 h 30 min 

8 h 45 min 
9 h  15 min 

10 h 25  min 

10 h 40 min 

11 h 40 min 
11 h 5 5  min 

13 h 

13 h 15 min 

14 h 15 min 
15 h 

16 h 

16 h 10 min 

17 h 20 min 
17 h 35 min 

19 h 50 min 

Notes.-

** 

** 

** 

** 

** 

Esmorzarem a Sant Joan de les Abadesses; al passeig del Comte Guifré hi ha bars (La Rambla, Centre, Lounge Bar, 

Drac). Dinarem pel camí; caldrà portar l'àpat a la motxilla. 

Tingueu en compte que l'organització sempre pot modificar aquesta previsió d'horari en funció de com es vagi 

desenvolupant l'etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 

Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. Intenteu seguir els horaris 

previstos, és a dir, no correu ni aneu massa LENTS !! 

Atenció: El mòbil de la Secció de Senders és 680102567. Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dissabte 

abans de l'excursió o el mateix diumenge (mitja hora abans de la sortida) utilitzeu només aquest telèfon. 

Recordeu que cal estar federat per a poder participar a les sortides de la Secció de Senders. 

A.E. Talaia SSD20100509_252
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SECCIO DE SENDERS 
AETALAIA 

GR-3 

9a Etapa: SANT JOAN DE LES ABADESS - SANTA MARIA DE VIDABONA 

SANT JULIÀ DE SALTORS - CAMPDEVÀNOL 

Horari 
Parcial 

0:00 

Horari 
Total 

0:00 

9 de maig de 2010 

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

Distància (km) 

0,000 

Situats a la sortida del poble de Sant Joan de les Abadesses, a la carretera que duu cap a Ripoll, en 
el primer semàfor d'entrada, hem se seguir-la en direcció a Ripoll. Deixem dos carrers a la dreta i 

un camí cimentat també a la dreta; al cap d'uns metres passem per sobre el pont que salva una riera 
i un cop a l'altra banda entrem en el primer camí a la dreta on veiem les marques del GR-3. 

0:05 0:05 0,300 

La pista fa un gir a la dreta quan som davant d'una caseta per anar a travessar la Via del Ferro i des
prés continuar per l'altra banda paral·lel amb aquesta. 

0:02 0:0 7 0,400 

La pista fa un gir a la dreta, i després de passar pel costat d'una barraca de fusta que ens queda a 
l'esquerra, hem de deixar-la pista per anar per un sender que va per darrera la barraca. Més enllà 
hem d'obrir una tanca de filferro; el sender es herbós. 

Passem una altra tanca i després el sender bifurca; seguim la branca de la dreta. 

Més endavant hem de travessar una doble tanca; compte perquè hi ha vaques pasturant. 

0:08 0: 15 0,930 

Travessem una altra tanca; hi ha un barranc a l' esquerra. Més endavant passem el barranc per un 
pontet; ara anem per la banda dreta del barranc amunt. 

0:03 0: 18 1,040 

Masia de can Solei Avall. Som davant del portal principal; anem pel camí d'accés, deixant la ma
sia a l'esquerra. 
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0:1 5 0:33 2,200 

Pista travessera; la seguim cap a l' esquerra, puja i travessa un rierol; la que seguíem continua fins 
una masia propera. Més endavant passem per sota una línia de baixa tensió; continuem pujant. 

0:06 0:39 2,490 

La pista fa un gir a l'esquerra; a la dreta hi ha un camí tancat que hem de rebutjar. 

0:05 0:44 2,790 

Després d'uns quants revolts, en trobem un, que te una bifurcació a la dreta, hem d'anar per aquesta 

última. Poc després, deixem una bifurcació a l' esquerra; més endavant deixem el camí i agafem un 

sender que baixa, i més endavant hem d'obrir una tanca de filferro. 

0:10 0:54 3,450 

El sender fa un revolt cap a l'esquerra per anar a passar un rierol a gual i després puja. Més enda
vant hem d'obrir un tanca i més enllà passem per sota d'una línia de baixa tensió. 

0:06 1:00 3,750 

Passem una riera a gual. 

0:08 1:08 4,190 

Masia del Cortal, l'hem de vorejar per la nostra dreta fins trobar el seu camí d'accés i seguir-lo cap 
a la dreta. El camí puja molt fort. 

0:12 1:20 4,920 

Bifurcació; a l'esquerra amb cadenat. Continuem rectes. 

0:06 1:2 6 5,2 50 

Collada, amb camí travesser; hem d'anar cap a la dreta. Més endavant hem de travessar una tanca. 

0:03 1:29 5,440 

Pista travessera amb pal indicador del GR-3 i GR-1 (Campdevànol 5 h 30 min). Anem cap a 
l'esquerra; al cap d'uns metres deixem la pista per un sender a la dreta que puja fort. Més endavant 

el sender és molt aeri i veiem, a l' esquerra i a un nivell inferior, una masia molt gran; continuem 
pujant. 

0:28 1:57 7,2 50 

Bifurcació, hem de deixar la  branca de la dreta que puja i agafar la  de l'esquerra que planeja; hem 
de saltar una tanca de tela metàl'lica que no esta prevista per poder obrir. Més endavant veiem una 
masia a l'esquerra. 

0:07 2:04 7,630 

Pista travessera; anem cap a l'esquerra baixant. 
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0:03 2:07 7,810 

Masia que ens queda a la dreta del camí, anem pel seu davant i la rodegem passant a frec d'un safa
reig i baixant per un sender. Més endavant, deixem un camí que puja per la dreta i passem pel costat 
d'un abeurador; anem pujant per entremig del bosc. 

0:15 2:22 

Pou o avenc a la dreta del sender, i més endavant les ruïnes de can Baietó, amb una columna de pe

dra prominent al centre. 

0:06 2:28 8,950 

Arbre sec a l' esquerra del sender; hem de baixar avall pel seu costat, el sender va fen ziga-zagues 
per tal d'anar a passar el barranc proper. 

0:07 2:35 9,400 

Hem d'obrir una tanca de troncs i filferro i després passar un riuet a gual; tornem a pujar. 

0:29 3:04 11,020 

Bifurcació amb pal indicador de senyals del GR; el sender va cap a la dreta amb pujada. 

0:06 3:10 11,140 

Soleres de Vidabona; hi ha un pal indicador (1251 m. Campdevànol 4 h). Anem pujant pel llom de 

la carena amb tendència anar cap a la dreta. Més endavant ens queden a la dreta, les ruïnes de Santa 
Maria de Vidabona; més enllà trobem una font a l'esquerra del sender. 

0:05 3:15 11,480 

Pas dels maquis; anem a vorejar el turó per la banda nord i passem per una frondosa fageda. 

0:17 3:32 12,480 

Surgència d'aigua a resquerra amb una bassa; més endavant deixem el sender ample i anem cap a 
l'esquerra pujant. 

0:06 3:38 12,820 

Coll del Vent, amb pal indicador (1389 m. Campdevànol 3 h 25 min, St. Martí d'Ogassa 1 h 45 
min). Hi ha vistes del Pedraforca. 

0:23 4:01 14,230 

Desemboquem en una pista que fa un ampli revolt; anem cap a la dreta. 

0:06 4:07 14,630 

Coll de Canyemars. Trobem una pista travessera que fa un ampli revolt i que va a la masia de Sant 
Julià de Saltors (1365 m, Campdevànol 3 h). Hi ha dues opcions: la anar cap a la dreta seguin la 
pista que fa un ampli revolt per la vall, o 2a seguir recte per un camí que travessa les instal·lacions 
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de la masia per la banda del darrera i que segueix un camí més antic on hi trobem un pal indicador. 

0:08 4:15 15,050 

Coll de Saltor; pal indicador (1394 m, Campdevànol 2 h 50 min). Retrobem la pista de la primera 
opció que hem mencionat abans i una cadena que barra el pas del camí principal. Nosaltres hem de 
saltar la cadena i justament entre la cadena i el pal indicador hem d'agafar un senderol molt herbós 

que passa pel costat d'una tanca de filferro que ens queda a l'esquerra; anem carena amunt cap a 

ponent. 

0:10 4:25 15,500 

Desemboquem en una amplia pista que hem de seguir cap a l'esquerra. 

0:06 4:31 15,830 

A l'esquerra de la pista hi ha el Mirador de la Vall del Ter (1430 m) amb un tauler indicador dels 

perfils i noms de les muntanyes que es dominen vers el sud. Anem continuant per la pista que ja 
comença a baixar. 

0:22 4:53 17,400 

Mirador sota Corones (1400 m) a la dreta de la pista; hi ha un altra tauler indicador dels topònims 
i perfils de les muntanyes que es veuen vers el nord. Hem de continuar pista avall i rebutjar un camí 
que ens queda a l'esquerra. 

0:07 5:00 17,870 

Pista travessera, hem d'anar cap a la dreta; ja fa estona que veiem Campdevànol a l'esquerra a un 

nivell inferior. Més enllà, a la dreta, veiem la masia Coronas. 

Més endavant a l'esquerra de la pista hi ha un pal indicador i antenes de comunicació; A partir 
d'aquí hem de deixar la pista i cercar un corriol que baixa de nivell per les diferents faixes de ter
reny, fins a trobar un altre pal indicador que diu Colònia del Molí Nou; també s'ha d'obrir una tan
ca de filferro del bestiar per baixar per uns graons tallats al cingle de la muntanya. Més endavant 
hem d'obrir una porta metàl·lica; el sender va fent ziga-zagues tot baixant. 

0:05 5:05 18,000 

Bifurcació; hem de seguir la branca de l'esquerra que planeja. 

0:23 5:28 19,430 

A partir d'aquí vàrem deixar el OR i ens anàrem muntanya avall seguin el llom de la serra i passant 
per sota d'un parell de línies d'alta tensió fins arribar a la carretera de Campdevànol a Ribes de Fre
ser prop de la Colònia Pemau. 

0:45 6:13 21,890 

Carretera de Ribes de Freser. Fi de l'etapa. 

Descripció elaborada per Ramon Casas 
(Equip d'exploració de l'etapa: Xavier Capdet, Ramon Casas, lani Ferrer, Pep Torras; 14/10/2009) 
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SANT JULIÀ DE SALTOR i SANTA MARIA DE VIDABONA 

L'antiga parròquia de Sant Julià de Saltor es troba a uns 1400 m d'altitud, al peu del puig de Sant 
Amanç, a l'extrem occidental del terme d'Ogassa. El lloc de Saltor (Saltorre) ja pertanyia el 890 al 
monestir de Ripoll. L'església es troba unida a la rectoria, i forma un conjunt heterogeni, ja que 
l'edificació primitiva del segle XI, co
berta amb volta romànica, va perdre 
l'absis, que fou substituït per un cos 
més enlairat cobert a dos vessants; al 
punt d'unió de la nau amb la rectoria 
hi ha un petit campanar de torre d'un 
sol pis, amb obertures. 

El 1686 la feligresia era de 5 cases i la 
parròquia era regida per un dels 
domers del monestir de Ripoll. El 
1900 encara tenia 7 O h, però 
actualment és despoblada del tot. El 
1959 la delegació ripollesa del Club 
Excursionista Pirinenc convertí la 
rectoria en refugi� i això ha salvat 
l'edifici de la ruïna total que l'amenaçava. 

L'antiga parròquia de Santa Maria de Vidabona es troba al SW de Saltor, en un serrat a 1270 m 

d'altitud. Coneguda des del 1044, pertanyia, com Saltor, al monestir de Ripoll. Molt poc poblada (el 
1686 només tenia 3 masos), fou sufragània de Saltor des del 1592, i al segle XVII adquirí el caràc

ter de santuari marià. L'antiga imatge, ara al Museu Episcopal de Vic, era advocada per alliberar els 
captius, i per això l'església conservava cadenes d'antics presoners com a ex-vots. 

S 'hi celebrava un tradicional aplec el dilluns de Pasqua de Pentecosta. L'edifici romànic, del segle 

XII, era unit a una petita casa de guardes o masovers, però s'esfondrà a l 'hivern del 1969 i ara és 
una ruïna total, mancada de volta i coberta de vegetació. 

*************************** 

CAMPDEV ÀNOL 

El municipi de Campdevànol, de 32,83 km2 d'extensió, limita al N amb Campelles i Ribes de Fre
ser, al NE amb Ogassa, al SE ho fa amb Ripoll i al S i SW amb les Llosses. La part occidental limi
ta amb Gombrèn, en la seva major part a la dreta del Freser, i comprèn en aquest sector la vall baixa 
del Riu Merdàs, entre els contraforts orientals de la serra de Mogrony i el sector muntanyós de Sant 
Pere d'Auira al N i els vessants NE de la serra de Sant Marc d'Estiula al S; al sector de l'esquerra 

del Freser comprèn l'antiga demarcació de Sant Martí d'Armàncies, fins al típic pont de la Cabreta 
passat I 'Herand. 

El poble de Campdevànol és el cap de municipi, que comprèn, a més, diverses colònies fabrils que 
han anat sorgint arran de la industrialització del terme i que s'esglaonen al llarg del riu en direcció a 

Ribes de Freser: el Molinou (la més propera al poble de Campdevànol), la colònia Pemau i la colò
nia l'Herand, ja al límit amb Ribes de Freser. El poble inclou, a més, els barris del Castell, la Creu i 

Vistalegre i les partides o demarcacions territorials de Sant Cristòfol de Campdevànol, Sant Llorenç 
de Campdevànol, Sant Martí d'Armàncies, Sant Pere d'Auira i Sant Quintí de Puig-rodon. Aquestes 
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partides corresponen a antigues demarcacions parroquials. Al N de Campdevànol hi ha el nucli de 
cases unifamiliars del Roser. 

El poble de Campdevànol és de forma
ció relativament moderna, tot i que ja 
s'esmenta el 890 (Campodavanali) en 

la consagració de Sant Pere de Ripoll. 
Pertangué a la dotació del monestir de 

Ripoll per donació del comte Guifré el 
Pelós, i formà part fins a la fi de l'Antic 
Règim de la baronia del monestir. 

" El nucli urbà es formà a partir de la se
gona meitat del segle XVIII a la dreta 
del Freser, aigües amunt de l'aigua
barreig amb el riu Merdàs, en un indret 
ocupat per antigues fargues que marca
ren l'inici d'una industrialització ac

centuada en temps més recents. 

A la part sud es formà el barri de la Creu, nom que rebé d'una notable creu de terme gòtica (segle 
XV), que fou destruïda en part el 1936 i que un cop restaurada ha estat traslladada davant r església 
parroquial, que centra la població. L'església és un edifici espaiós i esvelt de tres naus, beneït el 
188 5, amb un campanar acabat en una llarga i exòtica agulla feta després del 1945, quan s'havia ja 

desplomat l'anterior coronament. 

*************************** 
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Agustí Poch, maig 2010 
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