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Els paisatges de Vilanova de Sau

català

Comencem l’itinerari al Càmping Parc el Pont. Sortim del càmping i agafem la primera carretera
cap a l’esquerra, començant amb un tram de pujada força pronunciat. Al cap d’aproximadament
400 m, en una curva que fa la carretera cap a l’esquerra, nosaltres ens desviem a la dreta
agafant un petit camí de terra estret entre els arbres. Ens mantindrem per aquest camí, que
primer flanqueja la muntanya a mig vessant i després ressegueix el fons de la vall, durant 1,5 km,
fins que arribem a una carretera.
En aquest punt comencem la secció circular de l’itinerari. Girem a la dreta i seguim la via
asfaltada en direcció a Sant Romà de Sau. Després d’uns 3,2 km per la carretera, deixem a la
dreta la casa de l’Arboç i, tot seguit, agafem una pista de terra que baixa cap a l’esquerra. Si
en aquest trencall continuéssim endavant per la via asfaltada uns 700 m, arribaríem a Sant Romà
de Sau, nucli aixecat l’any 1962 quan es va construir l’embassament de Sau, que va cobrir l’antic

Exigència física Normal

Altitud mínima 450 m

Temps total efectiu 3:00 h

Altitud màxima 607 m

Distància total 14,1 km

Punt de sortida / arribada Càmping Parc el Pont

Desnivell acumulat 323 m

Població Vilanova de Sau

poble de Sau.
Anem perdent altitud suaument per la pista de terra, creuem la carretera N-141d i seguim
baixant per pista fins al fons de la vall, on trobem el torrent de Moran i un creuament de pistes.
Agafem la pista en direcció S, cap a Vilanova de Sau.
Tornem a creuar la carretera N-141d i entrem a Vilanova de Sau pel costat de l’església de
Santa Maria i el cementiri. Passem per la plaça Major, el carrer de les Guilleries i fem la volta pel
passeig de Jacint Verdaguer. Sortim de Vilanova de Sau pel carrer de les Escoles. Seguim la
carretera asfaltada que passa pel costat de la masia de Les Fagedes i continuem per aquesta

PUNTS
FORTS DE
LA RUTA

Pedalar pels camins tranquils i poc transitats de Vilanova de Sau.
Contemplar el riu Ter al seu pas per l’embassament de Sau.
L’atractiva combinació de corriols, pistes de terra i pistes
asfaltades d’aquest itinerari.

via fins que arribem al trencall on hem començat la volta circular.
Des d’aquest punt, desfem el tram de camí estret que hem fet al principi de l’itinerari fins al
Càmping Parc el Pont.

Enmig dels paisatges boscosos de les Guilleries i amb vistes
a l’embassament de Sau, descobrim antigues masies i el
pintoresc nucli de Vilanova de Sau, d’origen medieval.
Telèfon servei d’emergències: 112

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.cat
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itinerari

sentit de la ruta
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inici/final de la ruta
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Altura

Distància

1

Càmping Parc el Pont

450 m

0,0 km

2

Desviament camí estret

498 m

0,6 km

3

Carretera

559 m

2,1 km

4

Pista de terra cap a l’esquerra

547 m

5,3 km

5

Creuament carretera (primer)

492 m

6,6 km

6

Creuament de pistes – torrent de Moran

456 m

7,5 km

7

Creuament carretera (segon)

508 m

8,6 km

8

Vilanova de Sau

550 m

9,3 km

1

Càmping Parc el Pont

450 m

14,1 km

Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Osona.”
propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.
Telèfon servei d’emergències: 112

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.cat

