
Circular de Malafogassa

Gaudir de les vistes espectaculars a l’embassament de Sau i les 
seves muntanyes.

Endinsar-nos al màgic massís de les Guilleries, ple d’històries i 
llegendes.

Les moltes masies, ermites i antigues barraques que descobrim 
disseminades per la muntanya.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Ruta llarga i exigent que s’endinsa al massís de les Guilleries 
i ens descobreix els seus extensos boscos de pins, alzinars, 
rouredes, castanyers i fagedes.

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

Comencem l’itinerari al Càmping Parc el Pont. Sortim cap al pont de Malafogassa i el 

creuem. Girem a la dreta i comencem a pujar cap a l’esquerra. Abordem aquí la primera 

pujada pronunciada de les moltes que ens esperen durant la ruta. Ens endinsem a la vall de la 

riera de Castanyadell i aviat arribem a una primera bifurcació de pistes, nosaltres continuem 

per la pista de la dreta, que continua pel fons de vall. Seguidament, 50 m més endavant, ens 

trobem una segona bifurcació de pistes, altre cop ens mantenim a la dreta i tot seguit creuem 

la riera, situant-nos al costat S de la vall. Al cap d’1 km trobem el trencall de Sant Pere 

de Castanyadell (esquerra), que no seguim, nosaltres ens mantenim recte amunt (dreta). 

Mantenint-nos en tot moment per la pista principal, que a poc a poc es va orientant cap al 

SE. Avancem en paral·lel a la riera de Castanyadell fins a la masia la Sala, on creuem la riera 

i canviem de riba.

Guanyem altitud superant dues llaçades que fa la pista i seguim en direcció SE fins a 

Panissers. Continuem avançant, descartant diversos camins, i fem un tram en forta pujada 

que ens porta fins a l’entorn de les Valls. Aquí la pista torna a fer diverses llaçades per guanyar 

altitud i, a través d’una bonica fageda, fem un darrer tram fins a la capçalera de la vall i assolim 

el collet de Vilardell.

En aquesta cruïlla històrica de camins, agafem el caminet que planeja en direcció E per sobre 

de diversos vivers i que aviat desemboca en una pista ampla. Ràpidament la pista s’orienta cap 

al N i comencem un tram on ens trobarem multitud de trencalls de pistes i camins. Nosaltres 

hem d’anar primer en direcció a la Vileta (cabanes als arbres) i a continuació cap a Collsabena, 

on arribarem després de gairebé 3 km des del collet de Vilardell. Des de Collsabena, continuem 

per la pista més ampla i, després d’un parell de llaçades i descartant diversos camins a banda 

i banda, abordem un tram de 3 km que ens porta fins a la masia de Vallclara.

Continuem la ruta en direcció NO, resseguint la carena en baixada. Passem pel coll de Faja 

i continuem davallant fins a la bonica ermita romànica de Sant Andreu de Bancells. Seguim 

el nostre suau descens ara en direcció a Bancells, on arribem després de 2,8 km. En aquest 

punt girem cap al S i abordem el darrer tram de l’itinerari. La pista va flanquejant la muntanya 

per l’interior del bosc. Travessem el serrat de la Bandera per un collet i baixem pel barranc del 

Sot de la Vinyassa fins al pont de Malafogassa. Creuem el pont i fem uns darrers metres fins 

al Càmping Parc el Pont.

Altitud mínima   445 m     

Altitud màxima   1120 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping Parc el Pont

Població   Vilanova de Sau

Exigència física   Alta 

Temps total efectiu   5:00h     

Distància total   25,1 km     

Desnivell acumulat   723 m     

Càmping Parc El Pont
Camping El Pont, 0 s/n
Vilanova de Sau (Osona), Barcelona
Tel: +34 93 743 01 00  
info@campingelpont.net | www.campingelpont.net

2 català



Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Osona.” 
propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping Parc el Pont 450 m 0,0 km

        Pont de Malafogassa 452 m 0,3 km

        Bifurcació de pistes 474 m 0,9 km

        Trencall Sant Pere de Castanyadell 505 m 1,9 km

        Masia la Sala 574 m 3,5 km

        Panissers 636 m 4,5 km

        Les Valls 812 m 6,2 km

        Collet de Viladrell 937 m 8,1 km

        Collsabena 983 m 10,5 km

        Masia de Vallclara 1063 m 13,9 km

        Sant Andreu de Bancells 929 m 16,8 km

        Bancells 756 m 19,7 km

        Càmping Parc el Pont 450 m 25,1 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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