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 14. GUILLERIES  

  
ITINERARI:  
Set Fonts – Cànovas – cau de Guilles – coll de Romagats – La Pedrija - La Guineu – 
Tres Termes – La Roca – Penedes – Saladeuras – l’Omeda – La Sauleda – La 
Quintana - Set Fonts 

 
 
  
 DIFICULTAT: Alta 
  
 TEMPS: 5h 40’ (Temps calculat a partir d’una mitjana de 4 km/h) 
  

DISTÀNCIA: 22,70 km  
  
DESNIVELL:  460 m acumulats  
  ÈPOCA DE L’ANY: Tot l’any (eviteu la calor de l’estiu) 

  
 ACONSELLABLE: A peu o BTT. 
  
  
  

  
  
  
DESCRIPCIÓ:  0:00-0,00 km - 576 m Set Fonts: Puguem per la rambla del Castell, travessem la 
carretera de Vilalleons i arribem a la carretera de Sant Hilari. Seguim per  la 
dreta amunt. 

 
 
  
 0:18-1,23 km – 615 m. Trencant de Cànovas: a l’esquerra. Ens desviem i puguem 

per la pista a la dreta en mig del bosc.  
  
0:35-2,37 km – 730 m. Trencant: ens desviem cap a la dreta per una pista que 
marxa planera. 
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0:48-3,20 km – 815 m. Cau de Guilles: trobem un corriol que va d’esquerra a dreta, 
continuem en davant i trobem el camí de carena. Tenim Torrents del Pla al davant. 
Seguim a la dreta. 
 
0:55-3,65 km – 780 m. Ctra. de Torrents: Seguim a la dreta. 
 
0:59-3,94 km – 740 m. Caseta de Romagats: seguim un quilòmetre a l’esquerra per 
la carretera asfaltada. 
 
1:13-4,90 km – 720 m. Ctra de la Predrija: a la dreta. Pista de bosc que puja 
suaument, trobem un dipòsit a l’esquerra i seguim per la pista més bona. 
 
1:33-6,20 km – 700 m. La Pedrija: Puguem cap a la dreta. 
 
1:58-7,87 km – 610 m. Ctra Urbanització de La Guineu: Continuem per la dreta. 
 
2:13-8,88 km – 650 m. La Guineu (Mas Sabaters): Entrem a la urbanització, ens 
desviem a l’esquerra i després a la dreta. 
 
2:18-9,23 km . 665 m. Trencant. Quan la pista pavimentada comença a baixar cap a 
la dreta, puguem per una pista de bosc a l’esquerra. 
 
2:22-9,48 km – 665 m. Pista, estreta a la dreta que puja suaument. 
 
2:30-9,97 km – 720 m. Dipòsit: Pujada molt forta a la dreta. Seguim pel corriol 
més fresat. 
 
2:45-11,02 km – 780 m. Pista de Puiglagulla: seguim per l’esquerra. 
 
2:57-11,82 km – 790 m. Tres Termes: Deixem el GR i seguim per la pista de la 
dreta. 
 
3:20-13,36 km – 770 m. Urbanització La Roca (Taradell). Hi ha una rodona. 
Baixem per una pista a la dreta de la casa, deixem un dipòsit a l’esquerra i 
continuem per un corriol que passa per darrera les cases. 
 
3:29-13,93 km – 705 m. Carrer de Sant Segimon: baixem a la dreta uns 200 
metres, trobem un pal de telèfons on baixem per un corriol pedregós a la dreta. 

3:37-14,48 km – 680 m. Cruïlla, agafem una pista ampla a mà esquerra i de seguida 
una altra més bona a l’esquerra. 
3:48-15,19 km – 660 m. Trencant, a la dreta just  abans d’arribar a un tancat. Al 
cap de 300 metres trenquem a la dreta. 
 
4:02-16,11 km- 630 m. Penedes, baixem per la pista i a 150 m trenquem a mà 
dreta, seguim 150 m més i deixem la pista de pujada per agafar un corriol a mà 
esquerra (zona de Biorama). 
 
4:10-16,68 km – 615 m. Granja de porcs a mà dreta, baixem per la pista asfaltada 
i a 50 m trenquem a mà dreta continuant per una pista. 
 
4:19-17,27 km – 625 m. Camí de baixada a l’esquerra on hi ha una esquena d’ase que 
priva el pas de vehicles. 
 
4:23-17,56 km – 595 m. Pantà de Saladeures, travessem per la presa (compte!), i 
pugem a la dreta per un corriol. 
 
4:28-17,86 km– 615 m. Pista ampla a la dreta. Després de 300 m trenquem a 
l’esquerra per un revolt molt marcat i seguim pel camí principal . 
 
4:52-19,50 km – 578 m. L’Omeda: Passem pel costat d’una bassa que hi ha a la 
dreta en sentit cap un bosquet de pins però no hi arribem. 
 
5:01-20,10 km – 568 m. Can Goulas: Després de la casa seguim per la dreta, 
travessem l’Eix (C-25) per un pont i arribem a la Sauleda. 
 
5:12-20,77 km – 567 m. La Sauleda, trenquem l’esquerra, després a la dreta, 
passem per davant del Tei en sentit al polígon de Sant Julià. Per la Quintana i 
seguim a l’esquerra de la carretera. 
 
5:28-21,90 km – 580 m. La Quintana: Passem per un corriol paral·lel al costat 
esquerra de la ctra de Vilalleons. 
 
5:40-22,70 km - 576 m. Les Set Fonts:  


