
Puig Cornador i ermita de Santa Margarida de Vinyoles, 

des d’Alpens. 
20 de novembre 2019 

Assistents:Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Casas, Vicens Catafal, Pep 

Comas, Mercè Font, Toni Manuel, J Mª Martínez, Miquel Maymó,Tere Pintó,  

Ismael Porcar, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca 

Distància: 13,07km , Temps:5,23h , Temps en moviment:4,06h  Desnivell+: 590m ,Temp: 

1grau, Cotxe: 85km  Jaume Bertran, JMª Martínez, Josep Roca. 

Sortim puntuals cap a la C17, avui som 14 de colla, parem a Sant Quirze de Besora per fer un 

café  al bar de la benzinera (el 

Túnel), seguim cap a Alpens tot 

girant a l’esquerra, i a l’entrar al 

poble aparquem al pàrquing 

municipal. Son quarts de 9 del 

matí, fa dia esplèndid, però 

fred, estem a 0 graus, amb sol. 

Comencem a caminar cap a la 

plaça del poble, i gaudim de les 

escultures de forja fetes per 

mestres forjadors, un dels 

principals és en Miquel Xirau, de Vilanova del Vallès. Cada any, a la trobada d’estiu, en fan de 

noves  i  queden exposades  per arreu del poble. 

A la plaça trobem les marques de GR 1, que no deixarem en tot el 

matí, i les seguim pels carrers del poble, travessem la carretera 

prop del monument a la sardana amb cobla inclosa, també fet de 

forja.  Iniciem una pujada per un carrer de ciment, fins que trobem 

l’oratori de Sant Antoni;  passem per la casa Torrats i, tot seguit, 

trobem la impressionant Roca de Pena, que ens sorprèn que pugui 

aguantar l’equilibri.  

 Deixem  a la dreta la font de Matamosses i les instal·lacions de 

captura d’aigua del poble, agafem un corriol que surt a l’esquerra, 

sempre seguint les marques de GR-1, i pugem fort fins al coll Tallat, 

on hi ha un important creuament de camins. Tenim l’ermita al 

davant, però nosaltres girem a l’esquerra per anar a fer el cim 

d’avui. El camí és molt dret i amb moltes fulles de faig al terra. Fem 

cim a tres quarts d’onze, tot junts gaudim del paisatge, esmorzem i 

fem la foto de grup reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS. 

 

 

 

 

 

 



Reiniciem la sortida tornant al coll Tallat, seguim de nou les 

marques del GR-1 per una pista, fins que passem per un pas amb 

pedres grans i arribem al coll Manegat. Seguim les marques i 

pugem tot dret fins a l’ermita de Santa Margarida de Vinyoles. Ens 

hi aturem, fem més fotos i gaudim d’un matí esplèndid. 

Reprenem el camí cap al collet de la Baga i Sant Matí de Vinyoles. El GR-1 s’encara cap a la part 

obaga, humida i freda. No estem segurs que sigui el camí correcte, els GPS no ens funcionen, i 

decidim, encertadament, de fer cas als veterans del grup que, molt assenyats,  ens diuen de 

tornar enrere per on hem pujat. Arribem al poble d’Alpens a les dues tocades, i anem a dinar a la 

fonda, on tenim taula encarregada, molt ben atesos. 

La propera setmana anirem a Roses. Sortirem a les 7h del matí del pla del Ramassar. 

 

 
Fotografies: Pep Casas i Toni Manuel 

Text : Miquel Maymó  

 

 

 

 

 

 

 

 


