
RUTA del BAC
de VILALLONGA



LLLLLLL Vilallonga de Ter
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Distància : 10,5 Km

Temps: 3h 25´

Dificultat: *** (mitja-alta)

Respecteu l’entorn privilegiat on us tro-
beu, deixant-lo tan o més net que l’heu
trobat! No llenceu les deixalles! Tanqueu
tots els fils i tanques que us trobeu! Entre
tots hem de conservar i respectar l’entorn
natural que ens envolta.

L’ A V E N T U R A  D E  L A  N A T U R A



de la masia deixant la pista ens enfi-
lem per un corriol direcció “La
Planella”, casa gran habitada amb
molts conreus i un extens terme de
pasturatges i bosc, comença pel Pas
del Cros.
El Pas del Cros és l’antic camí rama-
der per anar a Serrat (Vall de Ribes)
passant pel Meianell.

1.242 m 1,77 km 36’

4. EL CROS
Continuant el camí, sempre amunt, i
entre els 1.100 i  1.250 metres ens tro-
bem enmig del nucli habitat que acon-
segueix més altitud del Bac, estem en
ple Veïnat del Cros, que el formen
mitja dotzena de cases escalonades
(comprèn a la part de baix La Sala a
mà dreta i a mà esquerra Can Sans,
La Planella, el Cros, El Pascol i la
Cabanya del Cros) poques són habita-
des. 
Continuem l’ascens després de creuar
la carretera que a mà esquerra ens
portaria al mas El Cros. Aquest mas,
com l’anomenat La Planella, era tota
una referència en tota la Vall pels seus
cultius de la més que reconeguda

trumfa de la Vall de Camprodon i
també la segla (sègol) en les seves
“estivades” (camps que es * “fama-
ven” amb els ramats d’ovelles).
* Les ovelles acorralades amb tan-
ques de bardes, passaven tota la nit al
camp. Els excrements eren un adob
excel·lent per aquest tipus de conreu.

1.542 m 3,41 km 1 h 12’

5. CAMP DEL PORT (LES ESCOLLADES)
Camí amunt arribem al Camp del
Port, on podem  donar per acabada la
pujada més forta de tot el recorregut.
Aquest és un bon punt per fer una
petita pausa i gaudir del paisatge.
Vistes pirinenques magnífiques: El
Costabona, Concros, Congesta de la
Llosa, Coma del Catllar amb el cim
del pic de Les Borregues, el
Balandrau i el Castell dels Moros cus-
todiant el poble de Tregurà que veiem
davant mateix.
Al llarg de les Collades del Cros i La
Sala hi trobarem indrets anterior-
ment enherbats i conreats, ara ple de
pins. El bosc avança ràpidament. Aquí
ens trobem amb la ruta que ve de
Tregurà i la seguirem fins Abella.

RUTA DEL BAC 

DE VILALLONGA  
QQuuèè  llaa  ccaarraacctteerriittzzaa

L’ A V E N T U R A  D E  L A  N A T U R A

Itinerari que transcorre en plena
natura i molt diversa, ofereix la possi-
bilitat de conèixer,  trepitjar i recupe-
rar un camí ramader molt reconegut i
popular entre els ramaders locals i
d’altres contrades en temps no massa
llunyans però que avui ja formen part
de la història. D’altra banda aquesta
ruta permet gaudir de magnífiques
panoràmiques de ple Pirineu i de l’Alta
Garrotxa.

1.074 m 0 km 0’

AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE
TER
Sortim de davant l’Ajuntament, situat
a la plaça de les Escoles, agafem el
carrer Major fins la carretera direcció
Setcases.

1.080 m 0,8 km 11’

2. HOSTAL DEL SOL
Per damunt de la carretera de
Setcases i a mà dreta podem veure
“l’Hostal del Sol”, que fa més d’una
cinquantena d’anys va deixar de fun-
cionar. L’edifici es va conservar fins
l’any 1939, en què va quedar destruït a
causa de la guerra.
Creuem la carretera i a l’altra banda
del riu trobarem Can Sans.

1.096 m 1.11 km 16’

3. CAN SANS
Passem pel costat de “Can Sans”,
masieta habitada a la vora esquerra
del Torrent de La Planella, conegut
també com de Can Sans, damunt el
seu aiguabarreig amb el Ter. Després

Ajuntament Camí del Cros Camí del Cros Vall de Camprodon



Camprodon i els cims de l’Alta
Garrotxa.

1.343 m 7,51 km 2 h 32’

11. COLLADA VERDA
Trobada amb la pista que va d’Abella a
Pardines passant per la Collada
Verda. Ruta natural entre les dues
valls. Camí mil·lenari molt anomenat
antigament en les incursions que des
de La Cerdanya assetjaven el Castell
de la Roca.

1.195 m 8,74 km  2 h 56’

12. SERRAT D’ABELLA
En aquest punt es travessa el camí
d’Abella a Vilallonga. Pocs metres
més avall seguint l’antiga carretera de
La Roca i Abella, gir a mà esquerra.

1.170 m 8,91 km 3 h 

13. CAMÍ DE LES EUGUES
Seguirem aquest estret camí ramader
de pendent pronunciat, que el bestiar
cavallí se’n servia per tal d’evitar l’es-

tretor més pronunciada de l’antic camí
d’Abella. Aquest pas anomenat de Les
Eugues, baixa del Serrat de la Creu i
va a parar a la Font Negra.

1.054 m 9,43 km 3 h 11’

14. CAMÍ DE LA MOLSA
Seguim el camí que ve de la Roca, on
trobem les dues fonts més conegudes
de Vilallonga, La Font Negra amb
abundant aigua i La Font Blanca a
l’ombra d’uns grans beços, on tenim
l’oportunitat de refrescar-nos i fer
parada, ja que hi ha una zona de picnic
i esbarjo entre arbres i aigües.

1.074 m 10,5 km 3 h 25’

15. AJUNTAMENT VILALLONGA DE TER
Un cop deixem enrere les fonts a pocs
metres s’acaba el camí i a mà dreta
per sobre el Pont d’Abella, podem
veure la carretera i a l’altra banda el
poble de Vilallonga. 
Creuem la carretera i ens enfilem pel
carrer principal fins arribar al punt de
partida.
Fi de la sortida.

Muntanya de Setcases Tregurà Balandrau i la coma del Catllar Vall de Camprodon

L’ A V E N T U R A  D E  L A  N A T U R A

Avançarem a la nostra esquerra i de
planer per un caminet que travessa
una solellada devesa omplerta de
ginestes i bardisses fins abocar-nos al
torrent.

1.557 m 4,13 km 1 h 30’

6. CLOT DEL TORRENT DE LA PLANE-
LLA I EL CROS
Després  de refrescar-nos en les cla-
res aigües del torrent que davallen
fins al Ter,  per senders ens endinsem
al bosc, gaudint del jove pinetar de tan
sols uns 40 anys, enrera quedarà el
clot de la Planella. 
Cal enlairar-nos uns metres i iniciar
un llarg planeig pel bosc del Vedat. És
de gran bellesa.

1.592 m 5’01 km 1 h 51’

7. CARRETERA DE SANT BERNABÉ
Arribem al cim de la ruta quan enlla-
cem amb una antiga pista. Deixarem
el sender per resseguir amb descens
aquesta carretera que travessa el
bosc de dalt a baix.

1.487 m 5,94 km 2 h 2’

8. PISTA FORESTAL
Tot seguint la carretera ens trobem
amb una pista forestal feta recent-
ment, la travessem continuant la bai-
xada.

1.451 m 6,07 km 2 h 04’

9. PLA DEL PINETAR 
Deixem la carretera i novament ens
endinsem per un sender que transco-
rre planer, en un espesseït bosc de
pins.

1.452 m 6,41 km 2 h 13’

10. PLA D’ORIOL
Ens trobem el Pla de l’Oriol, planer
amb antics conreus de trumfes i segle
(sègol), avui tot pastures. Més amunt
de la Danariscla, sota el Corb, al llom
de la Serra de Sant Bernabé, guaitant
al Bac de Vilallonga i abocat al capda-
munt del torrent de la Font del Vern.
Després d’un descans i d’un petit tram
de planer, iniciem la baixada gaudint
de la meravellosa vista de la Vall de


