A l'entorn de Viladrau
(Montseny - Osona)
21 d’abril de 2018
Fitxa tècnica

Sortida de Barcelona: Col·legi Jesus-Maria.
Hora de sortida: 7:45 h.
Longitud: 10,000 km aprox.
Durada: 3:45 h. aprox.
Hora prevista de retorn a Barcelona: 19:00 h.
Desnivells: 348 m de pujada i 348 m de baixada.
Menjars: Esmorzar en àrea de servei o similar i dinar en restaurant a
Viladrau.
Itinerari a peu: Viladrau (780), els Molins (760 m) (1), can Bosc (840 m)
(2), Mare de Déu de l’Erola (870 m) (3), font del Cristall (4) (925 m), el
Pujol de Muntanya (940 m) (5), Castanyer de les Nou Branques (860 m)
(6), el Noguer (825 m) (7) i Viladrau (780 m).

Descripció de l'excursió

Text copiat del fullet de Naturtresc

Iniciarem l’itinerari a peu a Viladrau, concretament a la rotonda del final
del carrer Guerau de Liost amb l’av. del Montseny. Prendrem una pista
en direcció sud per l’esquerra d’un refugi, pocs metres més endavant
anirem a la dreta, oest, per un camí al costat de la riera Major. Més
endavant, per un pontet, creuarem la riera Major i després arribarem a
una pista. La seguirem uns metres a l’esquerra i aviat la deixarem per
seguir un camí ample a la dreta. Aviat deixarem a la dreta les runes del
Molí Vell i seguirem pel camí per dins el bosc. Arribarem a una pista i la
seguirem al recte, aviat ens portarà als Molins, que els deixarem a la
dreta i en una corba deixarem la pista per seguir un camí a l’esquerra tot
pujant, de primer entre camps de conreu i després per dins el bosc; més
endavant deixem una pista a l’esquerra i poc després arribem a una pista
i la seguim a l’esquerra i ens portarà a can Bosc. La casa queda a la dreta,
seguim la pista per dins el bosc i després de creuar la riera de l’Erola
arribem a un bifurcació on anem a la dreta per pujar al santuari de la
Mare de Déu de l’Erola- Baixarem del santuari i retornarem a aquesta
bifurcació on prendre la pista a la dreta, sud-est. Tornarem a creuar a la riera de l’Erola i pujarem al seu costar fins arribar a una bifurcació dins
del bosc on anirem a l’esquerra per un camí que ens portarà a les runes de can Bosc, seguirem el camí que dóna la volta al turó de l’Àliga i ens
portarà a una pista i la seguirem a la dreta. Després d’un tram planer, la pista baixa i en arribar al fons de la vall la deixarem per prendre un
camí a la dreta que creua el torrent del Purgatori i puja a la font del Cristall. Seguirem pujant fins arribar a una bifurcació on prendrem una
pista a l’esquerra que ens portarà al Pla del Gor.; el deixarem a l’esquerra fins arribar a una pista i la seguirem a la dreta. Aviat deixarem una
pista a l’esquerra i creuarem el torrent del Cau del Toixó; deixarem una altra pista a l’esquerra i a la bifurcació següent deixarem la que
seguíem per continuar per una altra pista a l’esquerra que ens portarà al Pujol de Muntanya. Creuarem les instal·lacions i a la sortida prendrem
un camí a l’esquerra que després d’una zona planera ens portarà a una bifurcació on prendrem una pista a la dreta. Per aquesta pista
arribarem a l’Aremany. Deixarem la casa a l’esquerra i arribarem a una bifurcació on prendrem una pista a l’esquerra, creuarem la riera de
Matagalls i més endavant deixarem una pista a la dreta. Arribem a una bifurcació on trobarem el castanyer de Nou Branques i seguirem per la
mateixa pista. Després d’una corba pronunciada deixarem la pista i en prendrem una altra en direcció nord entre camps de conreu i bosc.
Arribarem a una cruïlla i prendrem la pista de l’esquerra, pavimentada, que és el denominat camí de la Vila. Arribarem a una bifurcació on
anirem a l’esquerra pel carrer Pla de Montfalcó, aviat deixarem un camí a la dreta i després arribarem al Noguer on prendrem una pista a la
dreta, deixarem pistes als dos costat i arribarem a la bifurcació on al principi de la caminada hem deixat la pista que ens portarà a la rotonda
del final del carrer Guerau de Liost amb l’av. del Montseny, punt d’inici i final de l’excursió.

Mapa

Perfil de desnivells

Viladrau

Municipi del Montseny situat a la solana de la serra del Martí i la Vila. Té un nucli
de carrers petits i estrets on hi ha la plaça i l’església parroquial de Sant Martí de
Viladrau, documentada des del 898, conserva de l’edifici consagrat el 1082 uns
arcs d’una antiga galilea o pòrtic romànic, però la resta fou transformada amb
capelles cobertes amb voltes de nervacions, afegides entre el 1638 i el 1875, que
ara formen les naus laterals, i amb una renovació substancial feta el 1769, data
que es llegeix a la façana, abarrocada.
Les cases dels segles XVII i XVIII han estat en la seva major part transformades i
renovades en època recent. Al voltant de la capella de la Pietat, existent ja el 1603,
a l’antic camí de la vila, es formà un petit nucli o barri al mateix segle XVII. La base
econòmica des del començament del segle XX és la que deriva de la funció del
poble com a lloc de residència i estiueig, que motivà la construcció d’un gran
nombre de xalets i torres residencials.
El famós bandoler Joan Sala, conegut amb el nom de Serrallonga per haver-se
casat amb la pubilla del mas Serrallonga de Querós naixé al mas de la Sala, el 1594. Aquest personatge evoca un període molt turmentat de la
història de Viladrau, lligada també amb Rocaguinarda. Amb tots dos bandolers militaren molts fills de Viladrau, com dos germans del mateix
Serrallonga —en Joanet i el Tendre—, en Segimon, l’Espinzella, en Puigdelavall i
l’Estrany, entre els anys 1603-1623. A la mateixa època hi hagué a Viladrau alguns
processos de bruixeria. Segons aquests, les famílies dels masos del Martí i de
Rosquelles eren tingudes per famílies de bruixots.

Mare de Déu de l’Erola

A l’entrada de la capella hi ha un atri o vestíbul obert a l’exterior per dos portals
arquejats, un orientat al sud i l’altre a llevant. Hi visqueren pagesos fins al 1956. A
l’entrada, el terra és fet en pedres de riu, hi ha una creu que segons la llegenda és el
lloc on varen trobar la Mare de Déu. A l’ampit d’una finestra figura la data 1664, a la
biga de fusta 1689 i a la llinda de la porta de la casa 1641.
La casa de l’Erola surt documentada des de l’any 1582 i fou construïda com a
residència per als ermitans de Sant Segimon.

Castanyer de les Nou Branques

És un dels arbres més emblemàtics del Montseny. La seva edat, el seu
port i la seva forma en canelobre, el fan veritablement espectacular. Dues
de les branques més grosses van ser esberlades per les fortes ventades de
l’any 1987. L’esquerda produïda magnifica, encara més, la seva
originalitat. Altres castanyers quasi tan vells com ell, que l’envolten al
mateix prat, conformen una clariana al mig del bosc de singular bellesa.
Té 23,90 m d’alçada, un perímetre de 6,50 a 1,00 m, la capçada fa un
diàmetre de 15,40 m i té una edat aproximada de 700 anys.
Podeu descarregar la ruta des de:

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/viladrau-yalrededores-22910886

