
 
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV 

Nom de l’excursió:  

          Ruta circular pels entorns de Vilada. Castell de Roset 
 

Indret:  Vilada, Castell de Roset, Roca Foradada (Berguedà) Data:  19-12-2021 

Temps aproximació amb cotxe:  1 h 30 mnts. (126 kms.) Temps de marxa (sense parades):  3 h. 20 mnts. 

  

DIFICULTAT 
El grau de dificultat s’indica 
d’acord amb la taula que hi 
ha al final de la fitxa 

   Severitat del terreny: 2 
 

   
Dificultat d’orientació: 2 

Dificultat desplaçament: 2/3   Esforç necessari: 2 

  
Desnivell de pujada:  + 590 m Desnivell de baixada:  - 590 m 

Desnivell acumulat:  Distància: 9,50 km 
Tipus de recorregut (lineal/circular):  circular  

  
Responsable i telèfon de contacte:          Miquel Sangalo    649 47 33 14 
Nº màxim d’assistents: 20 Nombre real d’assistents:       
Hora de sortida: 7:00 h.  

Lloc de sortida: aparcament La Quintana Data màxima d’inscripció:       15-12-2021 
 
Descripció ruta i altres informacions d’interés:  
 
Introducció: Cap al Solells Calacris de Picamill: aquesta volta ens apropa al sector solell del municipi, sota la 
serra de Picamill (1.415 m), on trobarem les runes del castell de Roset i gaudirem de meravelloses vistes de la 
vall del Mergançol i els obacs de la serra de Pincancel (la muntanya més destacada és el serrat del Migdia, de 
1.073 m) al sector meridional del terme. Alhora, descobrirem antics masos i com la seva activitat afavoria el 
mosaic de camps, plans de conreu i pastures, avui cada vegada més escassos. 
 
Itinerari: Sortim del parc dels Gronxadors, que trobarem a l'entrada del poble si venim de Berga, per enfilar-
nos tot seguit poble amunt, passant entre la capella de Fàtima i can Ribes, l'actual ajuntament. Un cop a la 
plaça de l'església, punt des del qual és possible gaudir d’unes grans vistes, seguirem caminant amunt, cap al 
cementiri, deixant a la nostra esquerra la millor vista de la casa de la Ferrera i, a la nostra dreta, una masia 
enlairada, la del Cap de la Vinya que, pel nom i les feixes del coster, recorda als antics conreus. Continuarem 
pujant fins al coll del Roset, on hi trobarem dues creus. Aquest primer tram passa per una pineda de rojalets 
joves amb algunes blades i algun auró blanc. 

A partir d’aquest punt, s’alternaran pujades amb replans. Passarem per sobre de can Roset, per un bosc afeixat 
on rebroten antigues alzines, fins a arribar a un dipòsit i la seva font. En aquest punt comença un bonic camí: 
el Camí de l’Aigua que, amb un pendent suau, a vegades enlairat sobre murets de pedra seca i altres cops 
traçat en trams de roca al sector dels Roquets (aquests trams són nomenats el Mal Pas, malgrat que 



realment no hi ha cap dificultat), ens conduirà a la font de l’Arç. 

En aquesta part de l’itinerari ens trobarem amb alzinars continentals que contrasten amb la resta de la 
vegetació, dominada per la pineda de rojalets amb boix i amb blades, espectaculars notes de color 
tardorals que es fan presents en els racons obacs. A més, podrem treure el cap en algun mirador natural, des 
d’on veurem el barranc de la Masó, els camps, la masia i els cingles propers de Tastanós i la Gotzera. Després 
de les últimes pujades, arribarem al collet de la casa del Castell. Val la pena acostar-se fins als cirerers i les 
runes de la casa. Aquest collet, antigament conreat, ara s’està envaint de pins. 

Deixarem el camí per acostar-nos al castell de Roset, al qual hi arribarem passant per un bonic camí, dret i 
empedrat, que travessa un portell obert a la roca. Ens sorprendran les primeres vistes i les runes del castell a 
sota mateix i, si seguim i arribem a un altre portell que obre pas a la balconada, ens trobarem amb les vistes 
excepcionals de la vall de la Masó, la de Mergançol i la serra de Picancel, els entorn de Vilada i, si ens girem, els 
serrats de Tastanós. Aquest és un bon lloc per gaudir del paisatge i dels ocells d’ambient de roca, com ara els 
falcons o el duc, tot i que serà més fàcil veure el roquerol, una oreneta tota bruna que viu en colònies de cria 
en aquests cingles. 

Després d’aquesta gratificant aturada, baixarem alternant pista i corriols, creuant uns fàcils graus de roca 
conglomerada amb boniques vistes en direcció a Borredà, fins a enllaçar amb el GR 241. Per pista, arribarem 
fins al bonic racó dels camps i al mas de Viladomat i, posteriorment, passarem per darrere del mas de la 
Coromina per un corriol que evita la pista de la casa. Tot seguit, creuarem el sot de les Falgueres, on la 
minsa font sulfurosa del mas ens alertarà de la seva presència amb una lleugera ferum. Finalment, tornarem a 
arribar al poble entrant pels horts del barri de l’església i pel darrera de la casa de la Ferrera. 

Possibilitat d’acabar la caminada dinant en un dels dos restaurants del poble de Vilada:  Cal Candi 93 823 83 13 
o  al Restaurant Comerlas 93 135 65 43. A decidir entre els assistents. 
 
Track: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/vilada-castell-de-roset-718460 

 
 

  Equipament i material imprescindible 
Organització 
 Emisores 
 Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 
 

Individual  
 Protecció solar  
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Frontal o lot 
 Bastons de tresc 
 Esmorzar i aigua 

Opcional  
 Farmaciola personal 
 Manta d’emergència 
  
 

 

Material tècnic addicional i específic per la sortida:       
Bàsicament roba d’abric per que estem a l’hivern; cal veure meteo i previsió de temperatures el dia abans 
Informe i valoració final:       
 



 
Mapa: 
 

 
  
Enllaços (web i pdf descarregables):  
 

https://naturalocal.net/ca/rutes-senderisme-catalunya/rutes-senderisme-barcelona/rutes-senderisme-
vilada/cami-al-castell-de-roset#vilada#ruta  

 
 

GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT 
Duresa del terreny 
1 – El terreny no està exempt de riscos 
2 – Hi ha més d’un factor de risc 
3 – Hi ha diversos factors de risc 
4 – Hi ha bastants factors de risc 
5 – Hi ha molts factors de risc 

Dificultat d’orientació de l’itinerari 
1 – Camins i cruïlles ben definits 
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat 
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i 
punts cardinals 
4 – Exigeix navegació fora de traça 
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal 
vorejar 

Dificultat del desplaçament 
1 – Marxa per superfície plana 
2 – Marxa per camins de ferradura 
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular 
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri 
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió 
 

Esforç necessari 
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva 
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva 
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva 
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva 
5 – Més de 10 h de marxa efectiva 
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