
De Folgueroles a la font Trobada 1

Trobarem la sortida d’aquest itinerari al final del carrer de la Font de la Sala, 
per la pista que acompanya el torrent de Folgueroles. A la nostra esquerra 
veurem els horts de la Sala, que es reguen gràcies a la reserva d’aigua de la 
presa de la font Trobada 1 , sota el pont de la carretera. 

Tot i que el canal de reg s'ha substituït per un tub de plàstic, la presa i les 
comportes de distribució d’aigües originals en mantenen la funcionalitat. 
Seguirem el camí i arribarem a la font Trobada.

De la font Trobada 1  al mas d’en Coll 2  i al casol de 
Puigcastellet 3

L’itinerari continuarà per la pista que surt de l’aparcament de la font Trobada 
i girarà a l’esquerra per un camí agrícola envoltat pels extensos camps de les 
Planes. El camí acabarà en una pista ampla que agafarem cap a la dreta en 
direcció al mas d’en Coll 2 . Si seguim caminant, arribarem a una esplanada 
de llims grisosos amb una vista panoràmica de Folgueroles, Sant Julià de 
Vilatorta i la plana de Vic. En aquest punt agafarem un corriol pedregós, a l’es- 
querra, que aviat es fa planer i que ens portarà fins al casol de Puigcastellet 3 .

Del casol de Puigcastellet 3  a Folgueroles

Continuarem per una pista ampla, que baixa fins als camps de conreu i de 
pastura de Can Garbells.

Cal recordar tancar sempre els filats ramaders que travessem. En aquest 
tram caldrà estar atents a la senyalització perquè hi ha diversos encreuaments. 
La pista ampla ens portarà de nou als camps de les Planes, on hem de desfer 
el camí que hem fet abans fins a arribar a Folgueroles.

EXCURSIONS SENYALITZADES SL-C 123

Casol de Puigcastellet

Distància: 7,4 km Durada: 2 h 30 min   

Recomanacions:
–  Porteu calçat adequat, gorra, aigua i prismàtics.
–  No llenceu deixalles ni arrenqueu cap mena de planta.
–  Procureu no destorbar la fauna i no allibereu animals  

al medi.
–  Respecteu l’activitat de les masies i explotacions agràries 

per on passeu.
–  Vigileu amb la resta d’activitats que interaccionen a  

les pistes: trànsit de vehicles motoritzats, bicicletes, 
cavalls, etc.

–  Si us plau, si detecteu incidències al traçat de l’itinerari, 
feu-nos-les arribar a l’Oficina de l’Espai Natural:   
en.guilleries@diba.cat.

Com s'hi arriba?

En cotxe: sortirem de l’Eix Transversal (C-25) per la 
sortida 187 (Calledetenes / Sant Julià de Vilatorta / 
Flogueroles) i continuarem per la carretera N-141d fins  
a Folgueroles.
En transport públic: Autocars J. Comasòlivas des de Vic.  
Tel. 938 862 614

Equipaments i serveis més propers
Centre d’informació de Folgueroles
Plaça Verdaguer, 2
08519 Folgueroles
Tel. 938 122 329 / 938 122 054

Oficina de l’Espai Natural
de les Guilleries-Savassona
Carrer Guilleries, 5
08519 Vilanova de Sau
Tel. 938 847 888
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