
Puig Cornador i Santa Margarida de 

Vinyoles des d’Alpens         15 de febrer 2023 

Assistents: Isabel Alcalde,Jaume Bertran i la Fei, Karin Bruy, Pep 

Casas,Vicens Catafal, Joan Corbera, Mercè Font, Josep Ma 

Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Tere Pintó, Ismael Porcar, Josep Roca, 

Esteve Viñolas. 

Distància: 14km Desnivell:541m+ Temps:5,30h Temps en moviment:3,40h 

Temp: 1grau,  Cotxes: 85km Jaume Bertran, Josep Ma Martínez, Esteve Viñolas. 
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/alpens-puigcornedor-125928581  

Ens trobem a les 7h del matí, avui 

tenim un convidat i possible 

Ginester, l’Esteve Viñolas, fem les 

presentacions i tot seguit, sortim 

cap a la C17, a Sant Quirze de 

Besora hi fem el cafè. 

Seguim direcció a Alpens, 

aparquem al pàrquing de l’entrada 

del poble. 

Estem a 1 grau i fa un dia 

esplèndid. 

Comencem a caminar, creuem el 

poble per la plaça de l’ajuntament 

on trobem les marques del GR 1  

que les seguim quasi tot el matí, 

travessem la carretera just al 

monument de la cobla, fet amb forja.  

Per una pujada de ciment deixem el poble enrere, trobem l’oratori de Sant Antoni, tot curiós. 

Passem per la casa Torrats i tot seguit trobem la impressionant Roca de Pena, que sorprèn com 

aguanta l’equilibri. Deixem a la dreta la font de Matamosses. 

Seguim les marques i entrem a un corriol que puja fort fins el Coll Tallat. 

 

Tenim l’ermita al davant però nosaltres girem a l’esquerra per anar a fer el cim d’avui, és molt 

dret i rellisca, ja trobem alguna congesta de neu. 

Fem cim, bones vistes cap el sud i cap a llevant. El Pirineu no es veu perquè els arbres ens el 

tapen. Fem la foto de grup i iniciem la baixada, amb precaució de no caure ja que és fàcil 

relliscar.  

Cim del Puig Cornador (Lluçanés) 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/alpens-puigcornedor-125928581


A l’arribar al coll Tallat seguim de nou les marques del GR 1 per pista, direcció a l’ermita de 

Santa Margarida de Vinyoles. Entrem al corriol i passem per un pas amb pedres grans fins 

arribar al coll Manegat. Seguim les marques i pugem tot dret fins l’ermita de Santa Margarida de 

Vinyoles. 

Parem a esmorzar, fa un solet esplèndid. A la 

casa hi viu un jove, molt esquerp amb prou 

feina ens dona el bon dia.  

Reprenem el camí cap el collet de la Baga i 

Sant Matí de Vinyoles,el GR 1 s’encara cap a la 

part obaga amb força neu i fred. Arribem a la 

casa de turisme rural la Portavella, la casa és 

molt gran amb una torre fortificada, parlem amb 

un noi, que ens indica el punt on hem de deixar 

el GR 1. 

Ara estem en una pista ampla, deixem l’ermita 

de sant Martí a l’esquerra, seguim la pista una 

bona estona, ens posem en un corriol poc 

transitat que ens porta a la casa Grau de l’Olla. 

Al pas de les cases trobem uns gossos que ens 

tenen acovardits, seguim avall pel torrent, el creuem.  

Anem direcció a l’esquerra cap a ponent per un camí ample poc transitat i deixat, el camí es 

converteix en corriol que és molt fàcil perdre-s’hi. Sortim a la masia de ca l’Anfruns. Per la pista 

ampla passem per el coll Comadil, la font de la Palmerola, que està seca, anem a sortir a la 

carretera, al collet de la Batallola, 800m i ja som Alpens.  

Hem caminat 5,30h, 14km i ens ha fet un dia esplèndid. 

Anem a dinar a Santa Eulàlia de Puig-Oriol, a Can Panyora, ens han tractat molt bé. Un 

restaurant estupend. 

La propera setmana anirem a Sant Sebastià de Montmajor des de Sant Feliu de Codines. 

Sortirem a les 7h de l’àrea esportiva de Corro de Vall. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies: Joan Corbera 

Text i trac : Miquel Maymó Cirera  


