PUIG ORIOL DES DE VIDRÀ PEL PALOU
XIC I COLL DE CRISTÒFOL.
Punts de referència: * Poble de Vidrà * Coll de Cristòfol * Coll de l’Home Mort *
Puig d’Oriol
Punt de partida: Poble de Vidrà. 980 metres d’alçada.
Com arribar-hi: Per carretera des de Sant Quirze de Besora.
Horari: 2 hores i 15 minuts per l’ascens i poc més de 1 hora 45 minuts pel descens.
Desnivell: 561 metres per la pujada i l’equivalent per la baixada.
Dificultat: Mitja
Punts d’aigua: Malgrat ser- hi en una serralada amb molta pluviositat i on abunden les
fonts, al traçat de pujada no hi trobem cap, pel que resultarà convenient dur l’aigua
necessària des del mateix punt de partida.
Descripció itinerari: 0,00 h. Poble de Vidrà. 980 metres. Havent deixat el vehicle en
la plaça situada en la mateixa carretera sota l’església, seguim per la carretera asfalta
vers a l’est.
0,05 h. Trobem les marques de G.R i P.R. Deixem
la carretera i iniciem la pujada pels carrers de forta
pujada situats a l’extrem de llevant de la població.
Rètol indicador.
0,07 h. Creuem un carrer perpendicular i seguim
pujant per unes escales. Cartell indicador.
0,10 h. Essent a la part alta del carrer i trobem un altre de transversal i un camí ample
que segueix tot recte i que ve a ser la prolongació del carrer de pujada. Seguim per
l’esmentat camí que ens fa abandonar definitivament el poble, passant pel costat de les
darreres cases ja disperses a les afores. Marques de G.R. i P.R.
0,20 h. Doble bifurcació a banda i banda. Seguim un cartell que ens informa que tot
recte anem vers al camí de Palou Xic. En aquest punt abandonem el P.R. i seguim tan
sols la marca de G.R.
0,38 h. Una nova pista que obviem surt vers a l’esquerra. Seguim tot recte continuant
vers al nord, seguint les marques de G.R.
0,40 h. Arribem a una mena de collet, indret on abandonem la pista i pugem per una
senda ascendent ja més estreta. Cartell indicador. Seguim pel senderó vers al nord.
Marques de G.R.
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0,45 h. Trobem de nou la pista i ja estem a les
proximitats del mas de Palou Xic. Seguim vers a la
dreta per les afores del mas i just quan donem
l’esquena al mas trobem un camí que torna a pujar
vers al nord, passant pel costat d’una llacuna o bassa
verdosa.
0,54 h. Bifurcació. Seguim recte en pujada vers al
nord, obviant el brancal que surt vers a la nostra dreta. Marques de G.R.
1,05 h. Passem un filat i poc mes tard anem a parar a un camí transversal que seguirem
vers a la nostra esquerra, en direcció oest.
1,20 h. Coll de Cristòfol. 1.325 metres. O n trobem un gran arbre mort i esquinçat. El
camí va a parar a una pista que seguirem vers a la dreta, en sentit oest. Aquest següent
tram es bastant horitzontal i tan sols lleugerament ascendent.
1,30 h. Una senda neix a la nostra dreta per pujar per una zona de pendents herboses.
Cartell indicador. Seguim aquest senderó. Marques de G.R. El camí, després de pujar
vers a l’oest, segueix cap al nord per una mena de llom i més tard es torna a endinsar-se
en una zona boscosa.
1,35 h. Anem a parar de nou a una pista a l’alçada d’un revolt. Seguim en sentit
ascendent en direcció nord.
1,45 h. Coll de l’Home Mort, 1.386 metres. Passem una tanca de fusta i el camí ja
passa a ser de nou en senderó. Aquest ascendeix fins a una mena d’aresta.
1,54 h. Estant a la part alta d’aquest llom – aresta, continuem vers a la nostra dreta,
tornant de nou a ser-hi dins d’un bosc espès. El camí esta ben indicat amb marques de
G.R.
2,15 h. Puig d’Oriol, 1.541 metres. Cim mes alt de la Serra de Milany – Santa
Magdalena. Cim mancat de vista al estar en mig del bosc amb arbres alts. Sabrem que
som al cim per que hi ha una mena de cartell de fusta horitzontal al terra.
Descens: Pel mateix itinerari en sentit invers.
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