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VILADA I LA SERRA 
DE PICANCEL (Berguedà) 

Ascensió al cim del 
serrat de Migdia (1.081 m) 

Dies: DISSABTE 20 I DIUMENGE 21 D’OCTUBRE DE 2018 

Sortida: DISSABTE 20, A 2/4 DE 10 (9.30 H) DEL MATÍ 

Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS 

Lloc de sortida: APARCAMENT DEL MC DONALDS (RONDA EUROPA) 

Coordinació de la sortida: Ventura Fernandez i Joan Raventós 
 

 
 

Horaris previstos dissabte: 

09:15 h - Trobada al pàrquing del Mc Donalds. 
09.30 h - Sortida amb cotxes particulars des de Vilanova. 
11.00 h - Arribada a Vilada. Desplaçament fins al pantà de la Baells (caiac) o fins a Borredà. 
11.30 h - Inici de les activitats del matí (caiac o caminada). 
14.00 o 13.30 h - Dinar en funció de l’activitat (caiac: en àrea de lleure; caminada: en ermita romànica). 
16.00 h - Instal·lació a la casa de colònies Cal Candi - Camps de Vilarrasa. Distribució d’habitacions. 
17.00 h - Taller sobre primers auxilis (protocol PAS, tractar ferides bàsiques i protegir de la hipotèrmia). 
17.00 h - Joc de pistes a l’entorn de Cal Candi i al poble de Vilada. 
19.00 - 20.30 h - Temps lliure. 
20.30 h - Sopar i temps lliure. 
Nit - Dormir a la casa de colònies Cal Candi - Camps de Vilarrasa (Vilada). 

Horaris previstos diumenge: 

08.00 h - Esmorzar. 
09.15 h - Sortida amb els vehicles. 
09.45 h - Aparcament i inici de les excursions. 
12.15 h - Serrat de Migdia (1.081 m) 

14.30 h - Arribada als cotxes i retorn a Cal Candi. 
15.00 h - Dinar a Cal Candi. 
16.30 o 17.00 h - Retorn cap a Vilanova. 
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Com arribar a Cal Candi - Camps de Vilarrasa (Vilada): 

Sortim de Vilanova per la C-15 fins a Igualada. Continuem per la mateixa carretera (ara es diu C-37) en 

direcció a Manresa. Seguim les indicacions C-25 Girona-Manresa i entrem a l’Eix Transversal (C-25). Deixem 

l’Eix a la sortida 141B (Berga-Puigcerdà), a mà esquerra, i continuem per la C16 fins a Berga. Passat Berga, 

passem per un túnel i, molt aviat, prenem a mà dreta la carretereta que va cap a Vilada i Ripoll, que 

travessa el pantà de la Baells per un pont. Fem uns quants quilòmetres de revolts. Poc abans d’entrar al 

poble de Vilada, trobem un trencall a mà dreta que diu ‘Camps de Vila-rasa’. El prenem, sense deixar la via 

principal, asfaltada, fins a Cal Candi - Camps de Vilarrasa. Hi ha un aparcament davant mateix de la casa i 

un altre abans d’arribar-hi, en una esplanada a mà esquerra. Des de Vilanova: 130 km. 

Material necessari (què cal portar): 

Menjar:  Només cal que porteu el dinar del dissabte (els qui facin caiac, dinaran en una de les àrees de 

pícnic de la zona; els qui facin la caminada, dinaran a l’ermita de Sant Sadurní de Rotgers). També podeu 

portar alguna cosa per picar el diumenge durant l’excursió. Dissabte soparem a Cal Candi. Diumenge 

esmorzarem i dinarem a Cal Candi. 

Aigua:  En trobareu a la casa de colònies. Agafeu-ne abans de fer l’excursió del diumenge, ja que l’Opció 

General no troba cap font. L’Opció Menuts té l’objectiu d’arribar a la font dels Colletons, que habitualment 

raja abundantment. 

Roba d’abric i calçat:  Tenint en compte que ja som a finals d’octubre, convé que seguiu la teoria de les 3 

capes: samarreta tipus GMeF (1a capa), folre o jersei (2a capa) i impermeable o anorac (3a capa) per si fa 

vent o plou. Botes de canya mitjana o alta per protegir bé el turmell (important per evitar lesions molt 

freqüents). Porteu un calçat de recanvi per estar per Vilada i per l’alberg. 

Protecció solar: Gorra i crema de protecció solar. 

Documentació: Targeta federativa i document d’identitat, etc. 

Diners: Mireu de portar els diners que haguem de pagar a la casa de colònies en metàl·lic i, si pot ser, 

justos. 

Altres: A les habitacions de Cal Candi hi ha coixineres i llençols de sota. Només cal portar o bé sac de 

dormir o bé llençol de sobre. Si us cal, també tovallola. A Cal Candi lloguen llençols per 1 €. 

Detalls del cap de setmana: 

Dissabte 20 d’octubre: Sortirem de Vilanova a 2/4 de 10 del matí i arribarem a Vilada a les 11. Els qui fem 

l’activitat de caiac al pantà de la Baells, ens dirigirem a l’Àrea Recreativa Molí del Cavaller, on hi ha el 

Centre d’Aventura Indòmit. Començarem l’activitat a 2/4 de 12. Després, ens podrem quedar a dinar a 

l’àrea recreativa (cal pagar les taules) o ens desplaçarem fins al parc dels Gronxadors, a l’entrada de Vilada. 

Els qui no fem caiac, us proposem una caminada curta que ens farà conèixer una part del vessant sud de la 

serra de Catllaràs. La ruta, de 4 km d’anada i 200 m de desnivell, surt del poble de Borredà seguint el traçat 

del GR 4 i arriba fins a l’ermita de Sant Sadurní de Rotgers, on pararem a dinar. En acabar de dinar i de 

reposar, desfarem el camí fins a Borredà. A les 4 de la tarda, ens concentrarem tots a Cal Candi per 

distribuir les habitacions i conèixer la casa. A les 5, en una sala de Cal Candi, iniciarem un taller formatiu 

gratuït, adreçat a pares i mares, a càrrec d’un tècnic esportiu de muntanya (Miquel Batriu), que ens 

explicarà quins són els protocols en cas d’accident a la muntanya, com tractar ferides bàsiques i com 

protegir de la hipotèrmia. També a les 5, iniciarem el joc de pistes pels voltants de Cal Candi i pel poble de 

Vilada, adreçat als nens i nenes, que hauran d’anar acompanyats d’alguns adults. Quan s’acabin aquestes 

dues activitats, aproximadament cap a les 7, tindrem temps lliure per descansar, jugar o prendre alguna 

cosa al balcó de Cal Candi, encarat a la serra de Picancel, això si no fa gaire fred. A 2/4 de 9 soparem i, 

després, tindrem temps lliure fins a l’hora d’anar a dormir. 

http://somdepicnic.blogspot.com/2015/01/zona-de-picnic-parc-dels-gronxadors.html


Diumenge 21 d’octubre: Ens llevarem a 2/4 de 8 i esmorzarem a les 8 en punt. A ¼ de 10 pujarem als 

vehicles i ens desplaçarem fins al pla de la Fusta, una esplanada on aparcarem els vehicles, situada al peu 

de la serra de Picancel, a uns 4 km de Cal Candi. A ¾ de 10 començarem l’excursió per conèixer l’interior de 

la serra conglomerada de Picancel. Tot just travessat el riu Merdançol pel pont del Climent, els dos grups 

ens separarem. El grup de l’Opció General prendrà el sender que el durà al cim del Serrat de Migdia pel 

portell de l’Ovellar. El grup de l’Opció Menuts anirà pel costat del riu i de la cua del pantà en direcció a la 

font dels Colletons. Cap a les 2 o 2/4 de 3, tornarem a pujar als cotxes per fer els 4 km fins a Cal Candi, on 

dinarem. En acabat, i després de passar comptes, ja podrem anar marxant cap a Vilanova. 

Cal Candi - Camps de Vilarrasa 

Cal Candi és una casa de colònies situada als afores del poble de Vilada i a prop del pantà de la Baells, 

davant mateix de la serra de Picancel. Funciona des de l’any 1990. Està envoltada de natura, amb amples 

espais exteriors i boscos de pi roig. La casa disposa de 95 places. Té dues sales interiors on es poden 

realitzar tallers, balls, etc. També té dues llars de foc, calefacció, televisió, dvd i connexió wifi. A l’exterior 

hi ha un petit camp de futbol, una cistella de bàsquet i algun gronxador. 

   
 

Les habitacions estan equipades amb lliteres, llençol de sota, coixinera i mantes. Només heu de portar el 

llençol de sobre o bé el sac de dormir. A Cal Candi lloguen llençols de dalt per 1 €. Les habitacions que 

tenim reservades tenen aquestes places: 18 + 18 + 12. Els lavabos són comunitaris. El menjador és lluminós 

i amb vistes a la serra de Picancel. 

   
 

PREU DE L’ESTADA A CAL CANDI - CAMPS DE VILARRASA 
(PC: sopar, dormir, esmorzar i dinar) amb IVA inclòs 

fins als 3 anys: 10 €  -  de 4 a 12 anys: 26 €  -  a partir de 13 anys i adults: 38 € 
 



 

Resum de l’itinerari (Opció General): 

Pont d’en Climent (700 m) - Portell de l’Ovellar (755 m) - Torrent del Tell (740 m) - El Trencacames - Casa 

del Bosc (850 m) - Torrent Fred (825 m) - Collet dels Pins (995 m) - Serrat del Migdia (1.081 m). Retorn pel 

mateix itinerari. 

Longitud total d’anada i tornada: 6,5 km. Desnivell acumulat: 640 m 
 

Resum de l’itinerari (Opció Menuts): 

Pont de Climent (700 m) - Riu Mergançol per la baga del Biel - Rec del Coll del Tell (710 m) - Rec dels 

Colletons (650 m) - Font dels Colletons (700 m). Retorn pel mateix camí. 

Longitud total d’anada i tornada: 5,5 km. Desnivell acumulat: 210 m 
 

Dificultats que hi poden haver i altres qüestions a tenir en compte:  

Tot i que l’ascensió al Serrat del Migdia no té una dificultat especial ni una longitud gaire llarga, el desnivell 

és força sobtat i es puja constantment fins al cim, deixant de banda un parell o tres de baixades per canviar 

de canal i de vessant. 

La ruta fins al collet dels Pins va per senders ben traçats, però amb algun punt on cal vigilar una mica a no 

relliscar, bàsicament per la humitat i el pendent. Del collet dels Pins fins al cim es puja per un llom de roca 

sense cap dificultat tècnica, a banda d’un curt pas lateral dins del bosc on hi ha una corda per ajudar-se. 

Cal vigilar quan circulem pel cim perquè hi ha un bon desnivell sobretot al vessant nord. 

La ruta de l’Opció Menuts no té cap dificultat tècnica, que no sigui algun punt on el sender és estret i es pot 

caure pel vessant dret, la travessia de diversos petits rierols o la humitat general de tota la zona. Cal vigilar 

a no relliscar. 

Com és habitual, hem previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti per al 

benefici del grup. Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. Els menors 

no han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant i que farà el guiatge de l’itinerari. 

Vetlleu-ho, si us plau. 

Descripció de l’itinerari (Opció General): 
Itinerari revisat sobre el terreny el 25 de setembre de 2018. 

 

0,0 km. Pla de la Fusta (664 m). Prenem un camí baixador cap a llevant que ens condueix fins al pont 

del Climent, d’un sol ull, que ens permet travessar el riu Merdançol per un indret on hi ha un toll on la 

gent de la zona es ve a banyar. A l’altra banda del pont prenem un camí ben indicat cap a la dreta 

(rètols circulars ‘Camins de la Portella’ cap a Sant Miquel i Sant Pere de la Portella). Ens enfilem cap 

amunt. 

Trobem una cruïlla. El grup de l’Opció 

Menuts prendrà el camí de la dreta, amb 

senyals de pintura groga, que no deixaran 

fins a la font dels Colletons. El grup de 

l’Opció General continuarà amunt, també 

seguint senyals de pintura groga. El sender 

avança pel fons d’un torrent molt obac, 

amb pins roigs, on ja podem observar el 

conglomerat de pedres arrodonides de 

què està formada la serra de Picancel, una 
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roca gairebé idèntica a la de Montserrat. La humitat de l’indret fa que en moltes branques dels alts 

boixos que hi ha al costat del camí hi creixin molts líquens. 

0,7 km Portell de l’Ovellar (751 m). REAGRUPAMENT. Es tracta d’un pas entre parets de roca on 

antigament deurien comptar les ovelles dels ramats aprofitant que havien de passar en fila índia. 

Baixem una mica per un camí pedregós, ple de còdols que s’han desprès del conglomerat de les altes 

parets de les Roques del 

Llorer i la Roca Voltada. El 

sender s’estreny i perd 

alçada pel costat d’una 

rasa. Després remunta 

algun petit pendent. 

1,06 km Cruïlla de senders 

(733 m). Hi trobem un 

indicador del camí Ral de 

la Portella a Vilada. 

Nosaltres anem a mà 

dreta (Sant Miquel de les 

Canals) per travessar el 

rec del Coll del Tell, que fa alguns tolls d’aigua molt bonics. L’aigua baixa de les alçades completament 

encaixo-nada i hi crea unes belles raconades. Ara ens enfilem amunt durant una estona pel sender 

conegut com el Trencacames. El caminet guanya metres per una carena secundària fins al replà de la 

Casa del Bosc (820 m). Tornem a baixar una mica i entrem al vessant del torrent Fred. 

1,9 km. Era de la Castellona (830 m). REAGRUPAMENT. Es 

tracta d’un rocallís que fa com de balcó en aquest indret 

envoltat de muntanyes. Davant nostre s’aixequen les 

parets que culminen al serrat de Migdia, que és el nostre 

objectiu. Cap a la sortida de la vall, al nord, veiem Vilada 

al fons de tot. Continuem pel sender, que avança pel 

costat del torrent (compte a no caure a la dreta). Trobem 

els primers faigs. Travessem el torrent i continuem per 

l’altre vessant. Entrem a la capçalera del torrent Fred, que 

és més ample, amb faigs molt alts. El pendent s’accentua, 

però el coll ja és a prop. 

2,7 km Collet dels Pins (995 m). REAGRUPAMENT. Un 

cartell ens indica que cap al nord es va al ‘Serrat de 

Migdia’. Prenem aquest camí i aviat sortim del bosc. 

Anem pujant per una carena de roca que ens va alçant 

sobre la resta de fondals, carenes i cims i el panorama 

s’obre. Superem les cotes 1.021 i 1.017 i més amunt 

flanquegem per la dreta la cota més abrupta de 1.073 m. 

Trobarem un passamà de corda per superar un curt 

flanqueig una mica exposat però sense cap dificultat que 

hi ha dins la bosquina. L’última rampa ens durà fins al cim. 
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3,2 km. Cim del Serrat de Migdia (1.081 m). REAGRUPAMENT. Compte amb el vessant nord, on hi ha 

el vertical cingle de l’Àliga. Al 

cim, hi trobem una senyera i 

una petita capelleta metàl·lica 

amb una imatge de la 

Moreneta. Però sobretot, hi 

trobem una vista espectacular 

cap a tots els vessants, excepte 

cap al sud, que queda 

parcialment ocult pel cim del 

Cingle de la Por. A dreta i 

esquerra s’estenen els replecs 

de la serra de Picancel. Al nord, 

veiem molt avall Cal Candi i la 

cua del pantà de la Baells. Al nord hi ha el vessant sud de la serra de Catllaràs, amb el Sobrepuny. Al 

nord-oest podem veure la serra del Cadí, el Pedraforca, la serra d’Ensija i els Rasos de Peguera. A 

llevant, veiem en primer lloc la Salga Aguda i, darrere seu, algunes muntanyes del Ripollès. Un cop 

visitat el cim i havent fet un descans, tornem enrere seguint el mateix camí de pujada. 

6,4 km. Pla de la Fusta. On finalitza la nostra excursió al cim del Serrat de Migdia. 

 

Descripció de l’itinerari (Opció Menuts): 
Itinerari revisat sobre el terreny el 25 de setembre de 2018. 

 

0,0 km. Pla de la Fusta (664 m). Prenem amb la resta del grup un camí baixador cap a llevant que ens 

condueix fins al pont del Climent i continuem per un sender pujador, seguint senyals de pintura groga, 

on ens separem de l’Opció General. Aquest sender ens duu cap a ponent per la baga del Biel, al peu de 

la muntanya, seguint el riu Merdançol. Compte amb el pendent de la nostra dreta. 

1,0 km. Rec del Coll del Tell. El camí fa un retomb pronunciat per travessar aquest torrent que baixa de 

Picancel i continua paral·lel al riu, que ja es converteix en la cua del pantà de la Baells. A l’altra banda 

del riu hi ha la fàbrica dels Ferrers. 

2,1 km. Rec dels Colletons. El camí decanta cap a la nostra esquerra, cap al sud, per entrar a la serra de 

Picancel per aquest torrent, molt 

humit i ple de vegetació. Ens 

caldrà travessar diversos rierols 

que baixen de la serra de Picancel. 

2,7 km. Font dels Colletons. 

Situada en un indret molt bonic, a 

la cruïlla de diversos recs, al camí 

que puja cap a Sant Miquel i el 

collet dels Pins. En aquest punt 

finalitza l’Opció Menuts. Cal 

retornar pel mateix camí fins al pla 

de la Fusta (5,4 km). 
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NOTES: 
Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives
1
, tots els participants a les activitats del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que se’n faran responsables. 

                                                           
1  Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 


