
   Itineraris per Sant Julià de Vilatorta 
 

 7. BELLES EDIFICACIONS 
 
ITINERARI: 
 
Set Fonts – Altarriba – La Casanova – L’Albareda – Can Garbells – L’Arumí 
– Mas d’en Coll – Puig Castellet- Can Barretina – Puigsec - Set Fonts 
 
DIFICULTAT: mitja/alta 
 
TEMPS:  2h 25’ a peu 
 
DISTÀNCIA:  9,21 km 
 
DESNIVELL:  250 m acumulats 
 
ÈPOCA DE L’ANY: Tot l’any (eviteu la calor de l’estiu) 
 
ACONSELLABLE: A peu o BTT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Temps calculat a partir d’una mitjana de 4 km/h)  
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Fusterpuig      Ajuntament de Sant Julià i Vilalleons 
 

DESCRIPCIÓ: 
 
0:00-0,0 km-576 m Set Fonts: comencem cap a al Font d’en Pep.  
 
0:13-0,93 km-550 m Altarriba: Travessem la ctra de Sant Julià a Vic, a 
l’esquerra ens queda la casa de Santa Margarita. 
 
0:18-1,28 km – 585 m. La Casanova: Bella edificació catalana amb una gran 
bassa que conté una illeta. Deixem la taula del termes a l’esquerra i 
puguem per l’av. Sant Llorenç. Al capdamunt ens endinsem per una ctra al 
mig del bosc. Tenim Sant Julià sempre a la nostra dreta. 
 
0:30-2.00 km – 590 m. L’Albareda: visat de l’hort tancat. Continuem per 
l’av. Sant Llorenç, av. de les Moreres, deixem el cementiri a la dreta i ens 
desviem a l’esquerra per la pista de la dreta. 
 
0:35-2,48 km-600 m. Trencant: baixem per l’esquerra i a 150 metres 
girem a l’esquerra. Trobem un tancat de vaques. 
 
0:39-2,67 km-606 m. Can Garbells a la dreta. A uns 200 m trobem una 
reixa per les vaques, trenquem fort a la dreta. 
 
0:44-3,02 km-603m. L’Arumí, passem pel mig de la casa. 
 
0:50-3,35 km-615 m. Mas d’en Coll: Desfem camí i puguem per la Ruta 
dels Íbers. 
 
0:56-3,76 km-665 m. Solei de l’Arumí: continuem per la pista amunt. 
 
1:01-4,00 km-715,4 m. Pla de Bronze. 
 

1:10-4,52 km-705 m. Puig Castellet (Poblat Ibèric). Tornem per on hem 
vingut i continuem per la pista que marxa suaument per l’esquerra. Pujada 
forta per sota una línia de 22O kV. 
 
1:15-4,62 km-743,2 m. Carena: On hi ha una torre d’alta tensió seguim per 
una pista a la dreta. 
 
1:19-4,94 km-761 m. Can Barretina (casa en ruïnes). Seguim per la ctra de 
la dreta, passem per sota una altra línia d’alta tensió i a uns 200 m, seguim 
per la pista de l’esquerra més plena d’herba. 
 
1:23-5,22 km-750 m. Collet: Seguim pel corriol de la dreta. 
 
1:29-5,65 km-755 m. Coll Llobera: Al terra hi ha un disc de llautó indicant 
la Ruta  Verdagueriana. Trobem el GR 2 i seguim aquesta pista per la dreta 
avall. 
 
1:55-7,39 km-652 m. Puigsec, a dalt a la dreta. Baixem entremig de les 
granges. 
 
2:05-8,10-601 m. Sant Julià: puguem seguint el GR cap a la casa del Buixó 
i la urbanització del Perer per la dreta avall. Travessem la ctra de 
Vilalleons i baixem per la rambla del Castell. 
 
2:21-9,21 km-576 m. Set Fonts. 


