CIRCULAR DE BORREDÀ A VILADA

Fitxa tècnica
Punt de Sortida i arribada: Plaça de l’església de Borredà
Distància total: 14.8 Km
Temps aproximat: 5 h
Dificultat tècnica: Mitjana (per la llargada)
Senyalització: GR 241 (franja blanca i vermella)
i Xarxa de Camins (franja groga)

Croquis orientatiu, recomanable portar un mapa topogràfic de la zona: Mapa Alpina Serra del Catllaràs / Picancel 1:25000 o
bé Mapa topogràfic de Catalunya 1:25000 - Full 5. Berga. ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).

Aquesta excursió ens proposa visitar el poble veí de Vilada.
Sortint del mateix poble de Borredà seguirem l’antic camí que
unia aquestes dues poblacions, tot passant per boscos de pi roig i
roure, i zones de pastura encara avui utilitzades. Passarem
també per varis masos i l’ermita de Santa Magdalena de
Guardiolans.
Després de visitar el poble de Vilada, reprendrem el camí pel
nucli de la Ribera ubicat a peu de l’últim afluent del Mergançol
abans de desembocar al pantà de la Baells. Anirem a buscar ara,
l’altre vessant d’aquesta riera que uneix les dues poblacions, i en
podrem observar els contrastos. La creuarem pel pont del
Climent i ens enfilarem per la baga humida de la Serra de
Picancel, una zona boscosa no habitada, on l’aprofitament
forestal és ben visible encara avui. Després de creuar el rec de
can Volat i de nou el Mergançol, ens enfilarem cap a la zona
oberta de la masia de Canemars retornant finalment pel camí
inicial cap a les cases de Coll de Bas i Borredà.
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Senyalització a seguir:

Punt
Km
0

Xarxa de camins (franja groga)

Temps
acumulat

Lloc de pas
Sortida: Plaça de l’Església de Borredà. Seguim
marques del GR 241

0 min

1.2
2
2.7
2.8
3.5
3.8
4.4
4.8
5.5

Coll de Bas
Rec del Pontarró
Rec del Pati
El Pati
Rec de la Solana
El Pradell
Sta. Magdalena de Guardiolans
Collet del Cinto
Collet dels Pous

20 min
35 min
47 min
50 min
1 h 5 min
1 h 10 min
1 h 25 min
1 h 30 min
1 h 45 min

6.9

Cruïlla. Deixem GR 241 i seguim marques Xarxa de
Camins (franja groga)

2 h 10 min

Punt
Km

GR (franja blanca i vermella)

Lloc de pas

Temps
acumulat

7.3
8.1
9
11.3
11.7

Vilada
La Ribera
Pont del Climent
Rec de can Volat
Riera del Mergançol

2h 15 min
2 h 35 min
2 h 50 min
3 h 45 min
3 h 55 min

12.4

Prop de Canemars, tornem a seguir el
GR 241, i resseguim a l’inversa el camí inicial

4 h 10 min

12.8
13.5
14.8

Rec del Pontarró
Coll de Bas
Arribada: Plaça de l’Església de Borredà

4 h 20 min
4 h 40 min
5h

Els temps són aproximats, comptant un ritme no molt ràpid, d’excursió en grup.
Hem de tenir en compte que és una sortida llarga i depenent del què ens entretenim, aquests poden variar força.

