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13. SANTA MAGDALENA: 
 
ITINERARI: Set Fonts – l’Albareda – Pla de les Cabres – Folgueroles – La 
Damunt – Torrents – Serrabou – Les Cametes – Salou – Santa Magdalena – 
Castell de Maliantes – Collet de Passarella – Sant Feliuet – Savassona – Les 
Punxes -  El Compòsit – Mas d’en Coll – l’Arumí – Can Garbells – Cementiri – 
Set Fonts 
 
 
DIFICULTAT:  Mitja - alta 
 
TEMPS: 6h 12’ a peu (el temps està calculat a una mitjana de 4km/h) 
 
DISTANCIA: 25 km 
 
DESNIVELL: 625 m (acumulats) 
 
ÈPOCA DE L’ANY: Tot l’any  
 
ACONSELLABLE: a peu o amb BTT (trams molt tècnics) 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
0:00-0,00 km-576 m. Les Set Fonts: pugem per la Rambla del Castell, creuem la 
carretera de Sant Hilari i continuem pel carrer Montseny, carrer Jesús, Plaça Major i 
carrer Sant Roc. 
 
0:16-1,05 km-600 m. Ermita de Sant Roc: la voregem per la dreta, deixem l’hort 
de l’Albareda a l’esquerra i seguim sempre a l’esquerra per una pista que passa per 
sobre la urbanització. 
 
0:24-1,63 km-610 m. Corriol: que s’enfila a la dreta i torna a baixar per agafar una 
pista. 
 
0:33-2,23 km-600 m. Pla de les Cabres: just després d’una torre elèctrica, 
seguim per un corriol que travessa per la dreta i baixa suaument, creuem una pista. 
Passem pel costat d’una pedrera. 
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0:47-3,10 km-547 m. Ctra de Vilanova: la travessem i passem per entre les 
tanques per un corriol cap a Folgueroles. Estem sobre la Font de Glaç. Pugem pel 
carrer Font de la Sala, Plaça Major i carrer de la Rambla, direcció Tavèrnoles. 
 
1:18-5,20 km-524 m. El Banús: passat el trencant agafarem un sender PR a 
l’esquerra. El seguim durant 100 m i el deixem per anar a la dreta. 
 
1:21-5,39 km-513 m. Carretera de Tavèrnoles: la seguim a l’esquerra i la deixem 
per anar a Serrabou, passarem pel mig i després de les granges i una pista de tenis 
trencarem a la dreta per un camí d’herba marcat per lloses. 
 
1:37-6,44 km-525 m. Passarem una bassa per l’esquerra i anirem seguin  sempre a 
esquerra fins a una pista. 
 
1:49-7,28 km-490 m. Les Cametes: abans d’entrar a la casa deixem el camí per 
enfilar-nos per un corriol a l’esquerra, flanquejarem fins a trobar una bassa. Seguim 
pel corriol de baixada a la dreta fins a la Font de les Cametes. 
 
1:59-7,96 km-425 m. Sorralta: arribem a una pista asfaltada que seguim a la 
dreta. Seguim la pista direcció Salou i Santa Magdalena. 
 
2:04-8,28 km-427 m. Porta del Guarda de Salou: seguim a la dreta direcció Santa 
Magdalena. 
 
2:13-8,86 km-463 m. Mas Salou: passarem pel mig de la casa i ens enfilarem a 
l’esquerra per una pista molt bona.  
 
2:20-9,36 km-475 m. Balmes de Santa Magdalena: al peu de les balmes marxa, a 
mà dreta, un petit sender que puja per unes escales de pedra. 
És aconsellable seguir per la pista un tros més (2.26 km uns 35 min) fins arribar al 
Claustre de Santa Magdalena de Conangle . 
 
2:59-11,95 km-580 m. Castell de  Malianta: passat un filat de baques seguim el 
corriol de més a la dreta de baixada. 
 
3:02-12,12  km-560 m. Coll de la pedrera de Passarella: després d’un filat 
agafem la pista de la dreta i a 150 m deixem la pista per anar a l’esquerra tot passant 
un altre filat de baques. Seguim a la dreta per un camí d’herba. 
 

3:14-12,95 km-552 m. Puig Masqué: continuem recta per un sender molt marcat. 
Passarem per l’esquerra de la torre elèctrica. 
 
3:20-13,36 km-536 m. Coll de Passarella: seguim la pista a l’esquerra tot seguint 
el PR, que el deixarem uns 350 mts després, seguirem sempre a la dreta.  
 
3:50-15,32 km-608 m. Carretera del Parador: la creuarem i seguirem per la pista 
pavimentada que tenim al davant. 
 
3:52-15,44 km-624 m. Castell de Savassona: trenquem a l’esquerra. Seguirem les 
fletxes del Meridià Verd. Passarem la casa de les Punxes i en la següent cruïlla seguim 
a la dreta pel PR. 
 
4:32-18,14  km-563 m. En aquest punt deixem de seguir el Meridià Verd i 
continuem pel PR. Passarem pel Compòsit. 
 
4:45-19,04 km-525 m. A 500 m de la casa del Compòsit deixem el PR després 
d’haver creuat un rierol. Seguim un corriol a l’esquerra fins a trobar-nos les marques 
del Meridià Verd, aquí marxarem a la dreta fins a una pista que seguim a l’esquerra. 
 
5:03-20,20 km-582 m. Carretera de Folgueroles: Creuem la carretera i seguirem 
sempre per la pista principal fins arribar al Mas d’en Coll.  
 
5:15-21,00 km-610 m. Mas d’en Coll: després de la casa deixem la ruta dels Ibers 
i seguim a la dreta. 
 
5:22-21,44 km-603 m. L’Arumí: passem pel mig de la casa, deixem la pista bona i 
seguim a l’esquerra per una pista que voreja un camp. Quan trobem una cruïlla, seguim 
a l’esquerra amunt. 
 
5:36-22,40 km-608 m. Mas Can Garbells: passem per la dreta i després també cap 
a la dreta. 
 
5:56-23,75 km-600 m. Ermita de Sant Roc.  
 
6:12-24,77 km-576 m. Les Set Fonts. 


