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18 d'abril de 1999 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 7 h 

Sant Joan de Vilatorrada. Esmorzar. 8.15 h 
Sortida cap a Camps. 9 h 

Camps. Inici de la caminada. 9.30 h 

Sant Mamet. Reagrupament. 10.15 h 
10.25 h 

Castelltallat. Reagrupament. 11.35 h 
11.50 h 

Claret de Cavallers. Reagrupament. 12.50 h 
13.05 h 

Saló. Dinar. 14 h 
Sortida cap a Vilanova. 16.15 h 

Vilanova i la Geltrú. 18.30 h 

Esmorzarem a Sant Joan de Vilatorrada; hi ha alguns bars. 

Dinarem a Saló; al càmping hi ha servei de restaurant. 

El recorregut d'avui no s'ha revisat; això vol dir que potser ens trobarem amb alguna 
sorpresa. Cal estar pendents dels senyals i de la descripció de la topoguia. 

Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
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Avui era previst fer l'etapa Gósol-Bagà del Canú dels Bons Homes. El sobtat canvi meteorològic 
ha aconsellat ajornar aquesta travessa i això ens obliga a retornar al GR-3 que, sobre el paper, no 
presenta tantes dificultats. Per altra banda, un excés de confiança en la clin1atologia ens féu pensar que 
no caldria tornar al GR-3 fins el novembre o desembre per la qual cosa no havíem preparat cap més 
etapa d'aquest sender. És per això que aquesta etapa la farem sense haver explorat prèviament el seu 
recorregut; pensem que no hi haurà problemes però és un fet que cal tenir en compte, sobretot els qui 
tradiacionalment encapçaleu la marxa. 

Lògicament, tampoc teniem feta la descripció; sortosament, d'aquest sender hi ha publicada la 
topo guia i a continuació en fem una transcripció literal. 

Horari 
Parcial 

0.00 

Total 

0.00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 
Transcripció de la topoguia 

Quilometratge 

0.00 

Camps (592 m). Es travessa el poble i s'agafa una pista que passa vora cal Santpere i cal Graner. 
Es va cap el nord. Tot seguit es troba cal Teixidor. 

0.10 0.10 0.74 

Bifurcació. En arribar al rètol Casalot, Cal To es gira a l'esquerra. El sòl és enllosat i el sender va 
entre oliveres. El camí esdevé costerut i les vistes són esplèndides. 

0.35 0.45 2.59 

Sant Mamet (700 m). Restes de l'ermita; es continua pujant. Magnífica panoràmica a llevant. 
Barraca vora el can1í. Ja es veu Castelltallat; es passa per sota d'una línia elèctrica. 

0.25 1.10 4.24 

Camp. Es travessa i es prossegueix per una pista a l'esquerra. 
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0.08 1.18 4.87 

La Vila. La casa té un gran dipòsit d'aigua. Es va a la dreta per una pista que no es triga gairé a 
deixar. Tot seguit s'agafa un camí a l'esquerra i es van deixant altres camins a mabdues mans. El 
sender planeja. 

0.12 1.30 5.90 

Can Morera (840 m). Es continua recte. Deu minuts després es comença a pujar fort i es travessa 
la carretera de terra que uneix Camps amb Castelltallat. Després s'agafa una pista cap a l'esquerra. 
Castelltallat es veu al davant. 

0.20 1.50 7.53 

Gir. El sender gira a l'esquerra i segueix per un camí per dins del bosc que després tomba a la 
dreta i puja fort. 

0.03 1.53 7.70 

CasteIltallat. Casa Nova (887 m),(Pal indicador). A l'esquerra queda un camí que mena a l'esglé
sia i que passa per la vora d'una creu i, més endavant, de la font del Castellot. 

Es pren una pista que porta a Sant Mateu. Aviat es troba una bifurcació on es va a la dreta i es 
passa pel costat de can Ferrer. 

0.09 2.02 8.43 

Trencall. El sender deixa la pista de Sant Mateu i es desvia a l'esquerra. En arribar a un trivi 
s'opta pel camí de la dreta i es torna a fer el mateix en la bifurcació següent. El camí fa una forta 
davallada i es comença a gaudir de magnífiques vistes sobre el Port del Compte, la serra del Verd i la 
serra del Cadí, que es tenen al davant. Es va en direcció nord. 

0.26 2.28 10.70 

Cal Codony (758 m). A l'esquerra del camí. Se segueix per la mateixa pista i es fa una corba 
pronunciada cap a la dreta. En una propera bifurcació es pren el camí de l'esquerra. 

0.10 2.38 11.57 

Bifurcació. S'arriba a una pista més important ques e segueix a la dreta. 

0.06 2.44 12.00 

Bifurcació. Es deixa la pista i es va pr un camí que surt per l'esquerra. El sender passa pel darrera 
de cal Fuster i puja. 

0.07 2.51 12.54 

Claret de Cavallers (560 m). Caseriu format per can Serra i can Ferrer. Es gira 90° a l'esquerra 
i es passa entremig dels edificis. Tot seguit es comença a baixar cap a la riera de Coaner. El camí 
discorre voltat de magnífics roures i alzines. 

0.04 2.55 12.80 

Torrent de Coaner. Es travessa i es continua a l'esquerra per una pista ampla. 
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0.02 2.57 12.97 

Bifurcació. S'abandona la pista i es pren un camí. Es troba un camí ample que se segueix tot 
pujant. No es triga a tornar entrar al bosc, seguint el traçat d'un corriol. Es passa per sota d'una línia 
elèctrica. 

0.13 3.10 13.85 

Bifurcació. Es troba un camí ample que se segueix recte i que duu a la Vena, que és una casa que 
es té al davant. Ben aviat es trenca a la dreta. Es gaudeix de bones panoràmiques del Port del Compte 
i de diversos caserius del Solsonès. El sender segueix envoltat de pins. 

Es pren un corriol per retornar al camí que es portava. 

0.14 3.24 15.04 

Casa (530 m). A la vora del camí. De seguida es voreja el torrent de la Vena que porta a una font. 
Es creua el torrent, que és estret, i s'arriba a una pista ampla que se segueix. 

0.05 3.29 15.27 

Bifurcació. Camí costerut pel mig del bosc a la dreta de la pista que s 'ha seguit un moment. Un 
cop al punt més alt es gaudeix de la immensitat del Pirineu per una cantó i, per l'altre, de la serra de 
Castell tallat . 

Es passa per sota d'una línia elèctrica i es va cap al nord-nord-oest; es travessa una pista ampla i 
es comença a baixar per un corriol. Entremig de l'arbreda es veuen les cases de Saló. Se segueix la 
carretera que ve de la Colònia Vells (Pal indicador). Es passa el pont i, just al final i a l'esquerra, hi ha 
un caminet que duu a la font que es troba sota el pont. 

0.16 3.45 16.62 

Saló (471 m). 

400 

Perfil de l'etapa 

200 
¡ 

Quilometratge (km) 
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