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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT -REBEl AL GOLF DE ROSES 

Notes.-

** 

** 

** 

163 Etapa: ALPENS - SANTA MARGARIDA - PORTAVELLA 

SANT MARTÍ DE VINYOLES - HOSTAL CREMAT 

SANT ESTEVE DE VALLESPIRANS - EL REMEI - RIPOLL 

11 de maig de 1997 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 6.30 h 

Sant Quirze de Besora. Esmorzar. 8. 15 h 
Sortida cap a Alpens. 8.45 h 

Alpens. Inici de l'etapa. 9 h 

Santa Margarida. Reagrupament. 10.30 h 
10.45 h 

Sant Martí de Vinyoles. Reagrupament. 1 1. 15 h 
1 1.30 h 

Hostal Cremat. Reagrupament. 13 h 
13.05 h 

Casa Vallespirans. Reagrupament. 14.05 h 
14. 10 h 

Font del Remei. Dinar. 15. 10 h 
16 h 

Ripoll. Visita. 16.30 h 
Sortida cap a VIlanova. 19 h 

Vilanova i la Geltrú. 2 1  h 

Esmorzarem a Sant Quirze de Besora i dinarem a la font del Remei (cal portar el dinar). 

Pel camí trobarem alguna font. 

Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. Degut a la 

llarga durada de l'etapa convé no entretenir-se massa. 
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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT -REBEl AL GOLF DE ROSES 

163 Etapa: ALPENS - SANTA MARGARIDA - PORTAVELLA 

SANT MARTÍ DE VINYOLES - HOSTAL CREMAT 

SANT ESTEVE DE VALLESPIRANS - EL REMEI - RIPOLL 

11 de maig de 1997 

Horari 
Parcial Total 

0.00 0.00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Sortim del poble d'Alpens per la carretera, al costat del bar on vàrem finalitzar l'etapa anterior, 
continuant en la mateixa direcció que portava l'autocar. El poble ens queda a l'esquerra i anem veient 
els darreres de les cases. 

0.03 0.03 

Deixem un camí a la dreta que posa "La Serra", passem al costat de cases noves i luxoses. La 
carretera fa un revolt a la dreta i un altre a l'esquerra en el qual surt un camí que hem d'agafar a la 
dreta. 

0.05 0.08 

Agafem un camí on trobem un pal indicador que diu Santa Margarida 4km 530m, Hostal Cremat, 
Ripoll GR-1, és el nostre objectiu d'avui. Pugem per un corriol entre pedres. 

0.04 0. 12 

Passem per entre unes pedres i continuem per un corriol planer. 

0.0 1 0. 13 

Un altre pas semblant a l'anterior. 

0.03 0. 16 

Arribem a Can Torrats, una mica abans se'ns ajunta una pista que ve de la carretera que veiem a 
l'esquerra una mica per sota. Deixem la casa a l'esquerra i continuem per un camí carreter pista. 
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0.06 0.22 

Roca de la Penya, curiosa paret de pedra molt estreta i alta que sembla construïda de carreus. 

0.06 0.28 

Font de Matamosques, ens queda a la dreta de la pista, continuem amb lleugera pujada. 

0.07 0.35 

ATENCIÓ! En un pronunciat revolt de la pista, en un indret on baixa un rierol que la travessa, 
cal deixar-la. Hem d'estar amatents ja que no hi ha senyals sobre la mateixa pista i cal cercar-les en els 
arbres una mica enlairats a l'esquerra. Hem d'agafar un corriol que circula entre el bosc. 

0.12 0.47 

Fita de pedres, n'hi ha algunes que cal seguir. Molta atenció a les senyals ja que és una zona 
bastant perdedora. 

0.03 0.50 

Arribem a una pista, hem d'agafar-la cap a l'esquerra, a la dreta veiem la masia de Puigjaupó mig 
arruïnada. Poc després deixarem la pista per enfilar-nos a l'esquerra per un corriol ben senyalitzat de 
pedra. 

0.04 0.54 

Arribem a un petit collet, hem de continuar pujant de dret i una mica a la dreta per unes lloses fins 
a veure un corriol. Hi ha senyals de GR i marques blaves. 

El corriol és molt bonic i amb bones vistes locals. Estem resseguint el vessant est del Puigcornedor 
(1228 m), punt més alt de la serra que estem caminant. 

0.11 1.05 

Coll Tallat (1130 m) hi ha una pista i un pal indicador de GR. Baixant a l'esquerra aniríem a parar 
a les Lloses i Santa Maria de Matemala seguint el PR-50. Nosaltres continuarem de dret pujant per la 
carena que ens queda davant. 

0.07 1.12 

Hem arribat a dalt de la pujada, continuarem carenejant per una pista herbosa i amb bones vistes. 

0.09 1.21 

Vista de l'ermita de Santa Margarida, també veiem per sota una construcció que està edificada 
sobre les restes de l'antic castell de la Guàrdia de Ripoll. Hem de fer una petita sifonada per arribar a 

l'ermita. 

0.07 1.28 

Ermita de Santa Margarida, excel'lent mirador. Està habitada i ens obriran la porta on podrem 
llegir "La por de la pesta m'ha edificat, 1854". Ha estat recentment restaurada pels habitants de les 
Lloses. 
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La pesta de la qual parla la llosa de sobre la porta fa referència a una epidèmia de còlera que va 
sotragar la zona aquell any. La capella té origen romànic, els restes de la qual no corresponen a l'ermi
ta, sinó a una peça situada a l'angle sud-oriental, rectangular, que sobresurt del conjunt i disposa de 
dues finestres i una porta. 

Sortim de l'ermita pel darrera mateix. 

0.04 1.32 

Som a un coll on hi ha una cruïlla de camins i pistes, hem d'anar a l'esquerra en direcció contrària 
a la que portàvem i immediatament agafar un corriol que baixa a la dreta. Hi ha una senyal tortuosa que 
ho indica. Entrem en un impressionant boc de faig. 

0.06 1.38 

Passem una tanca pel bestiar, el camí gira a la dreta, ara és una pista, estem en un imponent bocs 
de faig. 

0.05 1.43 

Revolt a la dreta baixant. 

0.04 1.47 

Cruïlla de pistes, agafem la de la dreta, mantenint la nostra direcció. Estem en una zona de tala. 

0.07 1.54 

Deixem una pista a la dreta que baixa, continuem la nostra direcció. Uns 50 m després hem de 
girar a la dreta per un camí esborrat i mig tapat per branques i troncs. 

0.05 1.59 

En un revolt veiem les cases i la torre fortificada de Portavella i l'església de Sant Martí de Vinyo
les. Hi baixem. 

0.03 2.02 

Portavella, notem que els cartells ho posen amb b alta, el mapa també i a més ho situa en un lloc 
incorrecte, però la grafia correcta és en v baixa. 

Estem a 1030 m, en el conjunt de cases hi ha una fortificació amb torre de planta quadrada que els 
amics de Sabadell diuen que fou construïda l'any 925, però no hi ha confirmació ni per part de la 
Catalunya Romànica que diu que és una antiga casa senyorial, ni els Castells Catalans. 

El conjunt està inclòs en el catàleg del patrimoni artístic del Ripollès i s'utilitza com a centre 
d'educació de joves. 

0.01 2.03 

Arribem al camí que porta a Sant Martí de Vinyoles, paga la pena fer-hi una parada. 

Es tracta d'una antiga parròquia del terme del castell de la Guàrdia de Ripoll i apareix esmentada 
per primera vegada l'any 888. És un capella romànica molt modificada i amb molts afegits. Cal desta
car un petit absis amb una finestra de doble esqueixada. Al museu episcopal de Vic (que dit sigui de pas 
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aviat tancaran per reformes i tardarem a poder-lo visitar sinó ens afanyem) s'hi conserva una biga de 
baldaquí procedent d'aquesta capella, d'un alt interès. 

0.10 2.13 

Tornem a la pista. 

0.02 2.15 

Font de Portavella, amb una petita bassa, ens queda a l'esquerra de la nostra marxa. 

0.03 2.18 

Cruïlla de pistes, deixem la branca de la dreta que baixa. 

0.08 2.26 

Una altra cruïlla, anem cap a l'esquerra, continuarem per la pista deixant corriols a dreta i esque-
rra. 

0.04 2.30 

En un revolt on la pista esdevé asfaltada deixem una altra pista a l'esquerra que s'endinsa a la 
fageda. Baixem. 

0.08 2.38 

Deixem una pista a l'esquerra que porta a la Devesa, caseriu que veurem aviat. 

0.08 2.46 

Deixem a la dreta una pista que se'ns ajunta. 

0.02 2.48 

Arribem a una pista encimentada que seguirem a l'esquerra sense prendre altres opcions. A la 
dreta ens portaria a Sovelles. 

0. 13 3.01 

A la dreta surt un camí i a l'esquerra hi ha una petita resclosa. 

0.06 3.07 

Font de les Pinoses a tocar del camí i del Mas de les Pinoses. Hi ha una petita doll d'aigua, però 
fresca i suficientment abundosa. Continuem per la pista encimentada. Reprenem el camí. 

0. 14 3.21 

Passem la riera d'Arques per un pont. 

0.02 3.23 

Deixem una pista a la dreta. 
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0.02 3.25 

Arribem a la carretera C-149, que ens portaria si la seguíssim cap a l'esquerra a Borredà, Vilada 
i Berga, i cap a la dreta a la carretera de Vic a Ripoll molt a prop d'aquesta última vila. En el indret on 
toquem asfalt, hi ha l 'Hostal Cremat, que és una parada dels cotxes de línies per les masies de la roda
lia, bar i altres serveis. 

Continuarem per la mateixa carretera. En direcció a Ripoll. Hi ha un pal indicador. Molta atenció 
anirem per l'esquerra de la carretera per veure venir els cotxes i en fila india, a ser possible per la 
cuneta. 

0.09 3.34 

Deixem la carretera per una pista a l'esquerra amb indicacions clares. La pista asfaltada puja 
suaument, a l'esquerra hi ha unes bústies. 

0.03 3.37 

Deixem una pista a l'esquerra, a la dreta tenim la riera. Deixem petits corriols a l'esquerra. 

0.07 3.44 

Deixem una pista que puja a l'esquerra. 

0.05 3.49 

Continuem pujant per la pista. 

0.03 3.52 

Corriols a l'esquerra que deixem. 

0.04 3.56 

Una tanca a l'esquerra. Masia Arqués. 

0.06 4.02 

Passem una tanca. 

0.02 4.04 

Una pista a l'esquerra que puja, la deixem. 

0.01 4.05 

Una pista que baixa a la dreta. 

0.02 4.07 

Deixem una pista a l'esquerra; tot seguit travessem la riera. 

0.0 1 4.08 

La pista asfaltada s 'ha acabat. Passem tocant una menjadora pel bestiar, enmig baixa una pista a la 
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dreta que deixem. 

0.03 4. 1 1  

Una pista a la dreta que baixa. 

0.0 1  4. 12 

Sant Esteve de Vallespirans. Agafem el camí de la dreta que baixa. 

0.02 4. 14 

Trobem un indicador del GR. Baixem cap a l'esquerra per un corriol fins trobar una pista que 
baixa per la dreta; seguim per la pista que baixa suaument. 

0. 15 4.29 

Deixem unes pistes a l'esquerra i una a la dreta. 

0.05 4.34 

Casa Vallespirans (886 m). Seguim baixant. 

0.04 4.38 

Pas barrat a la dreta. 

0.05 4.43 

Pas barrat a la dreta. 

0.03 4.46 

Deixem una pista a la dreta que baixa. 

0.02 4.48 

A la dreta, cascades (?) i una tanca. 

0.0 1 4.49 

Pas barrat a l'esquerra; travessem la riera Vilardell. 

0.04 4.53 

Deixem una pista a l'esquerra que puja. 

0.0 1 4.54 

Corriol que baixa a la dreta. 

0.08 5.02 

Una pista que baixa cap a la dreta; la deixem. 
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0.02 5.04 

A la dreta pas barrat. 

0.06 5. 10 

Masia Can Mir a l'esquerra; a la dreta pas barrat. 

0.09 5. 19 

Masia El Puig. 

0.02 5.2 1 

Xalets a l'esquerra. 

0.03 5.24 

Deixem la pista asfaltada; anem rectes. 

0.05 5.29 

Pas barrat a la dreta. 

0.05 5.34 

Pista a la dreta que baixa a la font del Remei; hi baixem. 

0.04 5.38 

Retornem a la pista. 

0.01 5.39 

Ermita del Remei; baixem per un corriol que va a la pista. 

0.04 5.43 

Pas barrat a la dreta. 

0.01 5.44 

Deixem una pista tancada a la dreta. 

0.02 5.46 

Deixem una pista a la dreta. 

0.08 5.54 

Deixem una pista a la dreta. 

0.05 5.59 

Arribenl a una pista asfaltada; anem a la dreta. 

0.05 6.04 

Arribada a Ripoll; passem pel pont que travessa la carretera de Vic. 

Salvador Butí i Manel Vidal 

Maig de 1997 
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