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Rutes de muntanya, senderisme i excursions
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Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

Aquesta guia web i PDF gratuïta ha estat 
publicada amb el suport del Programa 
Pirineus i l’Agència de Desenvolupament 
del Berguedà.

L’Olla de Sant Julià de Cerdanyola
Excursió que ens descobreix el bonic entorn rural 
i de mitja muntanya de Sant Julià de Cerdanyola a 
la serra del Catllaràs

Sant Julià de Cerdanyola, Alt Llobregat, Berguedà, 
Barcelona, Catalunya, Espanya

                       Notable

                                           5:05h

                                 15,6 km

                                          1.021m

                                 939m

                                  1.658m

                                                       Parada d’autobús

                                               Sant Julià de Cerdanyola
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“Catllaràs - Picancel. 1:25.000.” propietat de l’Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / final

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Sant Julià de Cerdanyola 0:00h 943m 42.223301º 1.893415º

        Coll de Jou 1:00h 1.250m 42.230104º 1.910607º

        Collada de Sobirana 1:30h 1.196m 42.222077º 1.928050º

        Clot de la Fou 2:00h 1.437m 42.213649º 1.937546º

        Camp de l’Ermità 2:10h 1.455m 42.210308º 1.933638º

        Collet de Llobató 2:30h 1.607m 42.205091º 1.933253º

        Pla de la Clusa 2:40h 1.657m 42.202865º 1.931243º

        Cruïlla del Grapissot 3:00h 1.466m 42.204337º 1.920967º

        Pas de Malanyeu 3:20h 1.379m 42.206441º 1.908030º

 1     Mal Pas 4:10h 1.297m 42.209379º 1.887644º

        Cap del Grau 4:55h 1.052m 42.218416º 1.886658º

        Sant Julià de Cerdanyola 5:05h 943m 42.223301º 1.893415º
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EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

Gaudir d’espectaculars i extenses vistes panoràmiques.

Admirar les inacabables fileres de parets i cabanes de pedra seca.

Endinsar-nos a les pinedes de pi roig i les fagedes de la serra del Catllaràs.

Recórrer l’aèria cresta de la serra del Mill, sobre Malanyeu.

INTRODUCCIÓ
Ruta circular de 15,6 km de longitud al voltant de l’olla de Sant Julià de Cerdanyola, al sector occidental 
de la serra del Catllaràs. Comencem la ruta al poble de Sant Julià de Cerdanyola i pugem per una 
zona d’antics conreus entre parets de pedra seca fins que assolim la carena. A partir d’aquí anem 
pujant i baixant, passant per diversos colls, donant la volta al clot natural on es troba el petit poble de 
Sant Julià i avançant sempre per l’interior del bosc: pinedes de pi roig, fagedes i rouredes. Es tracta 
d’un itinerari fàcil de seguir, està ben senyalitzat com a PR-C 129, però d’una distància i desnivell 
considerables, amb alguns trams aeris i exposats sobre la carena de la serra del Mill.

Aquest itinerari circular ens permet conèixer l’entorn del poble de Sant Julià de Cerdanyola, situat al vessant 
NO de la serra del Catllaràs, sobre Sant Salvador de Guardiola, al Berguedà. El recorregut transcorre, 
principalment, per la carena, a través de zones boscoses, per sobre dels 1000m d’altitud i enfilant-se fins 
als 1.650m. Durant la ruta gaudim de grans vistes del massís del Moixeró, el Pedraforca, els cingles de 
Vallcebre, el petit nucli de Malanyeu i dels camps de conreu i murs de pedra seca que envolten Sant Julià 
de Cerdanyola.

MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Dia complet.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 5:05h en total: 2:40h des de Sant Julià de Cerdanyola fins al pla 
de la Clusa i 2:25h per tornar a Sant Julià de Cerdanyola per la serra del Mill.

DESNIVELL ACUMULAT: 1.021m

DIFICULTAT: Notable. El tram més aeri de la cresta divisòria de la serra del Mill, abans d’arribar al Mal 

NO ET PERDIS...

Les vistes des de la serra del Mill. Des d’aquest punt es gaudeix d’una extensa panoràmica cap als 
cingles de Vallcebre, la serra d’Ensija, Malanyeu, la vall del Llobregat, el Pedraforca, Sant Julià de 
Cerdanyola, el Cadí i el Moixeró.
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Comencem la ruta just a la marquesina de la parada d’autobús a       Sant Julià de Cerdanyola (0:00h - 
943m). Veiem un cartell indicatiu del PR-C 129, que seguirem durant tota l’excursió (marques de pintura 
blanques i grogues). Reculem uns metres per la carretera, travessem el pont i pugem unes escales. Anem 
guanyant altura per un alzinar en direcció N. Entrem en una zona amb feixes i nombrosos murs de pedra 
seca des d’on ja gaudim de bones vistes cap al Pedraforca i el poble de Sant Julià de Cerdanyola, que ens 
queda a l’esquena. Resseguim els murs de pedra seca que delimiten petits camps, alguns abandonats 
i d’altres replantats de vinya, que ja conreaven antigament els pobladors de la zona abans que la plaga de la 
fil·loxera malmetés les vinyes a finals del segle XIX. Remuntem el vessant i anem a buscar la carena. El camí 
continua en direcció E, pel fil de la carena i per dins d’un bonic bosc de pi roig i boix, amb algunes alzines i roures. 

Anem guanyant altura ràpidament, al fons de la vall veiem el poble de Sant Julià de Cerdanyola i els bonics 
cingles de Vallcebre com a teló de fons. Continuem carenejant fins a atènyer el punt més alt, des d’on tenim 
una bonica panoràmica de la serra de Moixeró, el coll de Pal i el Puigllançada, al N. Baixem pel mig de la 
pineda i arribem al       coll de Jou (1:00h - 1.250m). Travessem la pista i continuem recte, pujant ara per 
una bonica pineda de pi roig. Més amunt el camí gira a l’esquerra i flanqueja el vessant obac del Cap dels 

RECORREGUT

1

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Des de la carretera C-16, a prop de Guardiola de Berguedà, agafem la carretera BV-4021 en direcció a 
Sant Julià de Cerdanyola. La carretera és estreta i amb força revolts. Just a l’entrada del poble veiem la 
marquesina de la parada d’autobús, punt d’inici de la ruta. Ben a prop trobem lloc per aparcar.

Pas, no és apte per a persones que tinguin vertigen. A l’hivern aquest tram pot estar nevat i/o glaçat i és 
exposat.  

ÈPOCA: Tot l’any, tot i que a l’hivern pot haver-hi neu o glaç que pot incrementar la dificultat tècnica de la 
ruta en alguns punts.

CARTOGRAFIA:
· Catllaràs - Picancel. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONS: Tota la ruta està senyalitzada amb les marques blanques i grogues del PR-C 129. 

SABIES QUE...

Antigament, tots els camps i bancals que envolten Sant Julià de Cerdanyola eren vinyes? Es 
beneficiaven d’un decret de mitjans del segle XIX que eximia d’impostos les terres ermes si 
es dedicaven a la vinya. La fil·loxera, però, a finals del mateix segle, va suposar la fi d’aquesta 
activitat, primer els camps es varen reconvertir en d’altres conreus i, posteriorment, foren 
abandonats. Actualment sembla que alguns camps s’estan recuperant i es tornen a veure ceps 
en alguns bancals.

2
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Banyadors, endinsant-se en una fageda ombrívola on no és estrany sentir, o fins i tot veure, senglars. Arribem 
a un petit collet i baixem fins a la carretera asfaltada que va cap al santuari de Falgars des de Sant Julià de 
Cerdanyola. Som a la       collada de Sobirana (1:30h - 1.196m), dins de l’Espai d’Interès Natural de la Serra 
de Catllaràs. 

Ens dirigim ara cap al camp de l’Ermità. Deixem a mà dreta un extens prat i seguim un tram de pista forestal 
que, poc més enllà, abandonem: agafem un corriol que surt a l’esquerra i puja decididament pel mig d’una 
espessa pineda. Força més amunt enllacem amb una altra pista forestal que seguim a la dreta en direcció 
S. Trobem una cruïlla en un revolt molt marcat i continuem per la pista de l’esquerra, pel camí de Falgars al 
tren de Cerdanyola, seguint les marques blanques i grogues del sender de petit recorregut PR-C 129. Anem 
pujant per la pista fins a una altra cruïlla de camins, el         clot de la Fou (2:00h - 1.437m), on coincidim amb el 
GR 4 que ve de la Pobla de Lillet. Continuem pujant cap la dreta, seguint ara també les marques del sender 
de gran recorregut. La pista ens condueix per una bonica pineda fins a una esplanada i una altra cruïlla, som 
al        camp de l’Ermità (2:10h - 1.455m). 

Deixem els diversos trencalls a dreta i esquerra i continuem recte per un corriol que puja pel mig de la 
pineda i que, més amunt, s’endinsa en una fageda. El corriol puja pel costat del torrent del Forat i ens porta 
fins a una pista, al        collet de Llobató (2:30h - 1.607m). Agafem la pista cap a l’esquerra (descartem el PR 
C-52 que ens portaria al refugi de l’Ardericó) i continuem fins a una nova cruïlla en un revolt marcat. Deixem 
la pista principal i continuem recte per una pista secundària en direcció a la collada de Sant Miquel. De nou 
se’ns obren àmplies vistes cap a Sant Julià de Cerdanyola, la serra de Gisclareny i la serra de la Moixa, amb 
el Comabona al fons. Arribem a un revolt molt marcat davant d’una penya vertical de conglomerat, el roc de 
la Clusa. Ens trobem al        pla de la Clusa (2:40h - 1.657m), punt més alt de l’excursió d’avui. Deixem el 
GR 4, que segueix per la pista, i prenem un corriol a la dreta que davalla per la pineda. Passem per la font 
del Llop i resseguim el peu del cingle del roc de la Clusa. Davallem per un fort pendent fins a la         cruïlla 
del Grapissot (3:00h - 1.466m). 

Continuem baixant, seguint les marques del PR-C 129 i deixant de banda un corriol a la dreta a la collada del 
Tosquer. El camí va girant a l’O i ressegueix la carena per dins del bosc fins que arribem a una nova cruïlla, 
el        pas de Malanyeu (3:20h - 1.379m). En aquest punt enllacem amb el PR-C 199 i seguim cap a l’O per 
un corriol, aquí comencem la travessa de la serra del Mill, sempre a prop de la carena i entre pins, boixos 
i roures. A partir d’aquí la carena s’estreny i es va fent més abrupta, amb alguns passos força aeris i una 
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mica exposats, que sovint el bosc ens amaga, i amb vertiginoses vistes cap al llogarret de Malanyeu, situat 
al fons de la vall. El corriol va trampejant els trams més exposats de la cresta, ara per l’esquerra ara per la 
dreta, i anem perdent altura sempre pendents d’on posem els peus. Les boniques vistes cap als cingles de 
Vallcebre i la serra d’Ensija ens distreuen sovint. 

Passem algun tram més rocós i continuem sempre per la cresta i envoltats pel bosc fins que arribem 
al      Mal Pas (4:10h - 1.297m). Deixem enrere el PR-C 199, que baixa a l’esquerra cap a Malanyeu, i 
continuem pel PR-C 129, que continua recte. Al fons, entremig de la roureda, ja veiem el poble de Sant 
Julià de Cerdanyola. Deixem la carena, comencem a baixar per un pendent pronunciat, enmig de la 
fageda, i enllacem amb una ampla pista que seguim avall. Fem un revolt molt marcat a la dreta i, just 
abans de travessar el torrent de Lavaiol, ens trobem la cruïlla de la font del Bullidor. En aquest punt 
deixem la pista per on veniem, que és l’antic camí ral que unia Guardiola i Malanyeu, i continuem per 
una altra pista forestal que, més enllà, es converteix en corriol. Seguim baixant, passem la font de la 
Baga, girem a la dreta, continuem perdent altura i travessem el torrent de Lavaiol. A continuació tornem 
a enfilar-nos seguint el camí que encara conserva l’empedrat i ressegueix un mur de pedra seca. 

Arribem a dalt d’un penyal rocós on hi ha una cruïlla de camins, som al         Cap del Grau (4:55h - 1.052m). A 
la dreta hi ha uns bancs per seure al costat d’un bonic canal on brolla l’aigua, abundant i fresca. Continuem 
cap a l’esquerra i, tot seguit, girem a la dreta i baixem en direcció N seguint el curs del canal. Arribem a 
una zona de conreus i horts delimitats per boniques parets de pedra seca i anem seguint les marques 
grogues i blanques que giren lleugerament a l’esquerra. Anem davallant i trobem un camí més ample que 
seguim cap a la dreta fins a una placeta amb una creu, on retrobem el canal. A partir d’aquí ja només queda 
baixar pel carrer en direcció E i, seguint les indicacions, retornem a la parada de l’autobús de         Sant Julià 
de Cerdanyola (5:05h - 943m), punt d’inici i final d’aquesta magnífica ruta de mitja muntanya per l’Olla de 
Sant Julià. 
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Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no 
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

Les petjades de dinosaure de Fumanya

El conjunt paleontològic del coll de Fumanya es troba a més de 1.400m 
d’altitud i a 7 km de Sant Corneli, dins del terme municipal de Fígols. 
L’impressionant jaciment allotja milers de petjades, ossos i ous de dinosaure 
que van viure en aquesta zona fa uns 65 milions d’anys. L’explotació de les 
mines a cel obert ha deixat al descobert aquest impressionant jaciment. 
Més informació: www.dinosauresfumanya.com.

  Coordenades GPS: 42.179645º 1.796164º

El Museu de les Mines de Cercs 

El Museu de les Mines de Cercs està dedicat a l’explotació del carbó a 
Sant Corneli i a l’Alt Berguedà. El museu és un centre d’interpretació que 
dóna a conèixer la història de l’explotació d’aquest combustible fòssil i 
la seva relació amb l’entorn geològic, paisatgístic, econòmic i humà del 
Berguedà. La visita també inclou un emocionant recorregut amb el tren 
miner que ens porta fins a l’interior de l’antiga mina de Sant Romà. Més 
informació: www.mmcercs.cat. 

Coordenades GPS: 42.183443º 1.852804º

Mina de petroli de Riutort

La mina de petroli de Riutort està situada al km 4 de la carretera B-402 que 
va de Guardiola de Berguedà a La Pobla de Lillet. Va estar en explotació 
des de l’any 1906 fins a l’any 1916. La mina té una longitud total de 340m de 
galeries i, si la visitem, encara podem observar com hi regalima el petroli 
per la roca. (Informació sobre els dies i horaris d’obertura: tel. 938 226 005).

Coordenades GPS: 42.2385600º 1.9189991º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!


