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Itinerari amb dues parts ben diferenciades. L’anada, per camins poc concorreguts,
sense cap característica especial i monòtona. La tornada prou més interessant,
també des del punt de vista paisatgístic.
La intenció era allargar l’itinerari fins a Borredà, però la meteorologia ens va fer
reconsiderar-ho. Així que, quan sigui possible farem la segona part que
complementarà aquesta.
Accés
Sortint de Vilada per la C-26 en direcció a Borredà hi ha el pont de cal Pei. Just
abans un petit espai on deixar-hi el vehicle. Hi passa el GR 241 (Circular de
Borredà).
Pont de cal Pei (680m)
Sobre la riera de Vilada. Seguint els senyals del GR, el creuem i a l’altre marge
prenem a mà esquerra una pista que mena a la Casa de la Baga i el Putxot. La
deixem tot seguit per prendre’n una altra a mà dreta, aixaragallada i precària, que
puja (E) seguint una línia de mitja tensió fins a un coll.
Collet dels Pous (780m)
El GR baixa a mà dreta, camí pel que retornarem. Continuem uns metres per la
pista a mà esquerra (NE) i la deixem per una drecera. Veiem unes pedres pintades
de vermell: són les fites termenals. La pedra central sempre és la més gran, és el
terme i marca el punt exacte del límit; les petites s’anomenen filloles. L’orientació
de les pedres indica la direcció que segueix el terme (font: Turisme del Berguedà).
Hi ha senyals grocs, antics i descolorits, algun de blanc i verd de SL i algunes fites.
De nou a la pista la seguim (N) fins que sortim a una altra que puja de Guardiolans
pel Collet del Cinto i que seguim a mà esquerra, en pujada, fins a una tanca.
Coll de la Mola (855m)
Els senyals, si n’hi havia, s’han perdut i el camí és molt poc fressat. Pugem (NNE)
pel costat de la tanca seguint indicis de camí. Aviat creuem una altra pista que
també puja del Collet del Cinto i va a trobar la del Putxot. Continuem amunt (N) pel
costat del filat d’una tanca pel bestiar. Senyals grocs antics i descolorits, algun tram
més fressat i alguna fita de tan en quan, ens confirmen que anem per bon camí fins
que sortim a una altra pista, probablement de treure llenya, i la seguim a mà
esquerra mentre va virant a NE. Prou més endavant uns senyals grocs ens menen
deixar-la per un camí a mà dreta que acaba sobre la pista del pont de cal Pei al
Putxot.
Més enllà deixem a mà dreta el camí a les ruïnes de la Casa de la Baga i continuem
bona estona (E) fins que sortim a uns prats que creuem per entremig d’uns bassiols
(N).
El Putxot (970m)

Bifurcació de camins. I ha rètols indicadors. Hi arriba una pista pavimentada des de
la carretera a Sant Jaume de Frontanyà. Hi passa el tram del GR 4 entre el Castell
de l’Areny i Borredà. Anem a l’esquerra en direcció a Sant Sadurní.
Sant Sadurní de Rotgers (975m)
El lloc de Rotgers és documentat d’ençà el s. IX i provindria d’un tal Rodegari.
L’església ho és d’ençà finals del X, però la construcció actual és més tardana.
Petita, d’una sola nau amb volta de canó lleugerament apuntada, conserva l’absis
semicircular amb decoracions llombardes característiques del romànic del s. XI i el
campanar de dos pisos del XII. També conserva la porta original i el perímetre de la
sagrera.
Retornem al Putxot i, seguint el GR, baixem (SE) per una pista fins a trobar el Rec
del Pontarró.
El Pontarró (918m)
Bifurcació indicada. Deixem el GR i el Camí Ral del Castell de l’Areny a Borredà que
s’enfila a mà esquerra i continuem pista avall (SSE). Hi ha senyals blanc i blaus.
La seguim fins que a la Solana de Capdevila trobem una bifurcació a mà dreta
(podem fer drecera prenent aquest ramal) passada la qual fa una colzada i
continua. Just en aquesta colzada baixem, també a mà dreta, per una altra, més
precària i pedregosa. Fem una colzada per salvar una rasa i més endavant passem
pel costat d’un bassiol.
Capdevila (857m)
Bifurcació indicada. A mà esquerre marxa el camí que mena a Borredà. Anem a la
dreta i passem per darrera de la casa de Capdevila fent un gir de 180º (N) i
continuem dos-cents trenta metres. Ens cal estar atents perquè a mà esquerra,
surt un camí. Hi ha senyals grocs força descolorits. Es el que baixa a la Plana del
Boix, poc fressat però fàcil de seguir. Continua amb una pista molt aixaragallada
que millora més avall.
Pradell (795m)
Bifurcació indicada. Sortim al Camí Ral de Borredà a Vilada, un ample camí carreter
on retrobem el GR 241, que seguirem fins retornar al punt de partida. Poc més
enllà, a l’esquerra, hi ha la masia de Pradell. Prenem aquest ample camí a mà dreta
però el deixem aviat per un corriol que baixa a creuar una rasa i s’enfila al veïnat
de Guardiolans passant entre la casa del Soler i l’església de Santa Magdalena.
Santa Magdalena de Guardiolans (810m)
Església romànica, amb importants modificacions posteriors, d’una sola nau,
coberta amb volta de canó, sense absis i campanar de paret de dos ulls. Està
documentada d’ençà el 903 i des del començament fou una sufragània de Sant Joan
de Vilada.
El veïnat de Guardiolans o Gardilans agrupa a redós de l’església els masos de
Pradell, Santpere, el Soler i les Eres. Ja és esmentat el 839 (Gardilane) i pertanyia
a la jurisdicció del monestir de la Portella.
Continuem pel GR (NW) i sortim la pista que puja de les Eres. La seguim a mà
dreta i la deixem al Collet del Cinto per retornar (W) per camí ben fressat i
senyalitzat al Collet dels Pous.

