
 

 

 

 

Sortides des del Coll de Merolla (Ripollès) 

 

Dissabte 24: Rasos de Tubau 

Diumenge 25: Sant Pere d’Aüira 
 

 
Rasos de Tubau 

(foto anscarijd wikiloc) 

 
Font del Bisbe 

(foto elblogdelasrutas) 

 
Sant Pere d’Aüira 

(font www.campdevanol.cat) 
 

 

  

Dies: 24 i 25 de juny de 2017 

 

Hores i punts de trobada: dissabte 24 de juny de 2017 a les 8:00 al pàrking de l’estació de 

renfe de Mataró. 

 

Descripció de la zona: El Coll de Merolla es troba a la comarca del Ripollès, molt a prop del límit 

amb el Berguedà. Es tracta d’una zona poc concorreguda del prepirineu amb orografia força 

complexa entre les capçaleres del Llobregat i el Freser. Situats al Coll de Merolla, tenim la zona del 

Puigllançada al NW, la Collada de Tosses  al N, la Serra de Montgrony al NE, els Rasos de Tubau al 

S i la Serra de Catllaràs al SW. Les sortides als Rasos de Tubau i a l’ermita de Sant Pere d’Aüira es 

situen al sud i a llevant del Coll de Merolla respectivament. 

 

Coordinador: Toni Aniento (mòbil: 650.315.624, correu electrònic: a_aniento@hotmail.com) 

 

Reunió prèvia: divendres 16 de juny de 2017 a les 20:00 al local social de la UEC de Mataró. 

 

Descripció sortida dissabte: Itinerari circular que puja als Rasos de Tubau des de la carretera 

que enllaça Sant Jaume de Frontanyà amb la Pobla de l’Illet. Després del recorregut visitarem la 

font del Bisbe on ens podrem banyar. Temps sense parades: 3h. Pujada acumulada: 500m. 

Distància: 10.5km 

 

Descripció sortida diumenge: Itinerari circular que sortint de Campdevànol ens permetrà visitar 

l’ermita de St. Pere d’Aüira. Temps sense parades: 3h. Pujada acumulada: 320m. Distància: 

13.5km 

 

Què cal portar: menjar de ruta i dinar tant pel dissabte com pel diumenge, banyador (pel 

dissabte), botes/bambes de trekking, crema solar, barret,... 

 

Aproximació en cotxe:  

Dissabte: Mataró - C60 – Granollers – AP7 - Sabadell – C58 – Terrassa – Manresa – C16 – Berga – 

C26 – Sant Jaume de Frontanyà - Font del Bisbe (155km 2h10min) - Coll de Merolla (12km 

20min). 

http://www.campdevanol.cat/
mailto:a_aniento@hotmail.com


Diumenge: Coll de Merolla – GI-401 - Campdevànol (15km 20min) – Vic – C17 - Granollers – C60 

– Mataró (100km 1h15min) 

 

 
 

 

Allotjament: al refugi de Coll de Merolla. El preus son: pernocta 10€, esmorzar 6€, sopar de 14€. 

Si es fa mitja pensió el preu es redueix a 28€.  

 

Llicència federativa: és molt recomanable estar en possessió de l’assegurança de la FEEC. Es 

podrà tramitar a l’entitat fins al divendres 23 de juny. 

 

Preu: socis UEC gratuït / No socis 3€ 

 

Bibliografia: 

Mapa Alpina 1:25000 Montgrony Fonts del Llobregat 

http://www.campdevanol.cat/rutes-i-senders/ 

http://www.campdevanol.cat/rutes-i-senders/


Mapes i recorreguts: 
 

 
 

Recorregut de la sortida de dissabte al Rasos de Tubau 

 
 

 
 

Recorregut de la sortida de diumenge a Sant Pere d’Aüira 


