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Recorregut 

(0 min) Inici de l’excursió. És recomanable dur un picnic, cantimplora plena, capelina per si 

plou i roba d’abric per quan parem, però també samarreta de màniga curta per quan 

caminem. A més, si cal, durem una farmaciola. Cal recordar que quan fem una excursió no 

hem d’anar amb presses però tampoc massa lents i hem de gaudir tan com puguem de la 

natura. Si anem amb infants cal motivar-los amb els elements naturals de l'entorn, fer-los 

responsables de la ressenya ... El temps és aproximat, perquè és una excursió que està 

calculada a temps d'infant (de 8 a 15 anys), però és una excursió molt bonica també per 

adults.  

Sortim per darrere de la casa (Cal Candi) i seguirem fins arribar a un dipòsit d’aigua, un 

rierol i més tard pujarem fins arribar a la carretera. 

 (25min) Creuarem la carretera amb molt de compte. Els que veniu en cotxe podeu pujar i 

aparcar el més aviat possible on pugueu. Hem d’agafar una pista que fa una lleugera pujada 

que es troba just al creuar la carretera (una mica a la dreta). Hi ha un cartell que indica: 

Castell del Roset. 

 (35min) Seguim aquesta pista que puja lleugerament i passem per davant d’una casa amb 

molts gossos. No us preocupeu, perquè estan dins de gàbies. 

 (40min) Passem pel costat d’un Mas que s’anomena La Coromina. La pista gira 

lleugerament a l’esquerra. 

 (45min) Passem pel costat d’una granja. La pista baixa lleugerament i creuem el Torrent 

de la Font del Sofre. 

 (1h 20min) Seguim tot recte una bona estona per la pista que puja lleugerament fins que 

arribem a la casa de La Masó.  

 (1h 30min) Passada la casa la pista segueix recte, però nosaltres hem d’agafar la pista de 

l’esquerra que passa per sobre la casa, la qual també fa pujada. Hem de seguir aquesta pista 

de pujada durant una molt bona estona. 

 (1h 40min) En un moment de la pujada veurem un trencall a l’esquerra que no és una pista 

sinó un camí i hi ha un cartell que hi posa Vilada-Molí de cavaller, no li hem de fer cas; hem 

de seguir recte per la pista. 

 (1h 50min) Hi ha un moment que la pista gira bruscament a la dreta, vol dir que queda poc 

per arribar al coll. 
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 (2h 10min) Arribem a una esplanada. Des d’allà hi podem veure la casa del castell (a 

l’esquerra) la qual està ara abandonada. És un bon lloc per descansar i dinar. Depèn del 

cansament i del temps meteorològic i l'hora, podem pujar al castell abans o desprès de 

menjar. 

  

 

Per arribar al castell hi surt un petit sender ascendent a mà dreta. El castell del Roset 

es troba en ruïnes, però compta amb una vista espectacular. Fa molta pendent però és poc 

tros, possiblement en 20 minuts ja estem a dalt de tot i en baixar seran tan sols uns 10 

minuts. Aquest castell era del Moros i des de dalt s’hi pot veure el pantà de Baells. Si 

aconseguiu pujar al Castell del Roset haureu arribat al punt més alt de la ruta, esteu a 

1025m d’alçada!!! Haureu pujat des de la casa uns 300m. 



Vilada – Castell del Roset - Vilada 

 Aficionats  als  senders 

 

 (2h 40 min) Anem a fer el camí de tornada. Heu de trobar avançant per l’esplanada un 

indicador que marqui per una banda on pujar al Castell del Roset i una altra que indiqui 

Vilada. És un camí estret i està marcat amb senyals grogues i blanques. Podem jugar a 

veure qui veu més senyals grogues i blanques. Les senyals que indiquen que és un petit 

recorregut (PR), en canvi, si veiem blanques i vermelles serà un gran recorregut (GR). 

 A partir d’ara el camí és estret i no una pista i ens endinsem al bosc. Qui sàpiga els arbres 

també els podem ensenyar, hi ha pi roig, alzines, alguns roures i boix, bàsicament. 

 (3h 10min) Arribem a la Font de l’Arç. Té tres canons i està coberta de molsa. Hi podem 

descansar. 

 (3h 20min) Travessem el Túnel de la Mina de l’Aigua. Es tracta que el camí passa per 

dins d’una roca. No us espanteu és un tros molt petit i molt emocionant! 

 

 A partir d’ara caminarem per un camí estret que no té pèrdua. Ja no farà pujada sinó 

baixada, però hi ha moments complicats en què el camí és molt estret. Sobretot per qui 

tingui por a les alçades pot ser difícil, però és superable (jo també tinc por a les alçades), 

només cal anar amb precaució. 
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 (3h 35min) Arribem a la Font de la Creu, a mà dreta, on hi podrem omplir la 

cantimplora. 

 

 (3h 45min) Arribem a la creu del roset, on sembla com si fos un coll, és el Pla de les 

Collades. La creu està a sobre de tots de pedres que fan una muntanyeta. Hi podem 

descansar. 

 (3h 50min) Des de la creu del Roset agafem un camí ample que baixa. 

 (4h) Agafem un camí estret per entremig del bosc fins a arribar a una pista que també fa 

una brusca baixada, aquesta pista ens durà fins al poble de Vilada. 

 (4h 30min) Baixem tot el poble de Vilada fins a arribar un altre cop a la carretera. L’hem de 

creuar on a l’altra banda hi veiem uns gronxadors o sinó més endavant. Recordeu que qui 

hagi vingut en cotxe de continuar la carretera i no seguir la ressenya perquè us conduirà a la 

casa de colònies. 

Hi ha un cartell blanc que hi posa Vila-rasa. Més endavant hi ha un altre trencall a mà 

dreta amb un cartell verd que hi posa Cal candi. Hem de passar una casa nova i tot seguit 

entrarem a Cal Candi per la porta principal. 

  

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilada

