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L’AVENTURA DE LA NATURA

La Roca
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Distància: 9,40Km.
Temps: 2h 10’
Dificultat: **
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Respecteu l’entorn privilegiat on us trobeu, deixantlo tan o més net que l’heu trobat! No llenceu les
deixalles! Tanqueu tots els fils i tanques que us
trobeu! Entre tots hem de conservar i respectar
l’entorn natural que ens envolta.
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Oratori de Sant Isidre

Plaça Les Escoles

Can Huguet

1.070 m.

O Km.

Serra cavallera des del mirador

0’

l’esquerra, per on comença una pista que
més endavant és herbada.

1. PLAÇA LES ESCOLES

RUTA DE LES FONTS
I DEL PINTOR JOAN PONÇ
Què la caracteritza
Aquesta ruta ens permet tenir una

de pardals, reietons, pinsans, merles,

immillorable panoràmica de la part més

garses, corbs, esparvers, àguiles, i fins i

baixa del municipi de Vilallonga de Ter, des

tot faisans i cabirols. Destaquen

del poble de Vilallonga de Ter fins el poblet

majestuoses masies amb l’arquitectura

de La Roca, sempre al voltant del riu Ter.

que les caracteritza. Ermites, antics

El que es pretén és mostrar la natura,

oratoris, fonts i miradors envolten aquesta

l’arquitectura i la cultura que el caminant

ruta desprenent una immensa tranquil·litat

pot trobar al llarg del seu recorregut.

i bellesa. Interessant és, el poblet de la
Roca, que reposa al damunt d’un penyal

Us endinsareu dins la conca de Vallvigil,

i és com si el temps no hagués passat, per

dita també, en època moderna, de Can

les seves antigues formes que conserva.

Huguet, on podreu gaudir de la natura que

La cultura també hi té la seva cabuda, i

impregna tot el territori, amb la seva flora

un bon exemple, és la casa i la tomba del

formada per freixes, beços, avets, pins i

conegut pintor Joan Ponç, enterrat al poble

una roureda, bàsicament. I la seva fauna

de la Roca.

Sortiu de la Plaça Les Escoles des de

1.074 m. O,49 Km. 6’45’’

davant l’Ajuntament i agafeu el carrer
Comalets. Seguiu les marques blaves que

2. CAN HUGUET

identifiquen Les Rutes Blaves, Paisatges

Quan comenceu la pista passareu per

i Cultura. Passareu per la última casa

darrere Can Huguet Nou, dit també Can

enganxada al poble, abans de deixar el

Huguet dels Amos, que es diferencia de

camí asfaltat, que és la casa de pagès de

Can Huguet Vell o dels Masovers. També

Can Mateu, situada a la vora del torrent

es coneix per Can Felibert. La majestuosa

del Cordomí.

casa espaiosa i ricament bastida, que es
pot veure des de la carretera de Llanars

El Serradell

a Vilallonga, data del 1909, tot i que fou

Travesseu la casa de pagès del Serradell,

modernitzada entre 1914 i 1932. La casa

una de les masies grans, situada a la vora

és catalogada com element d’interès

del torrent del Serradell, tocant el quintà

històric-artístic.

de Can Mateu. Porta a terme una activitat
ramadera important, ja que tenen bestiar

Travessareu el Torrent de la Ploma i uns

oví i boví. Actualment també disposen

metres més enllà, agafareu a la dreta, el

d’una explotació d’ànecs, amb els quals

Camí de les Costes, on antigament era tot

elaboren productes artesans, com ara

cobert de feixes cultivades amb productes

l’exquisit foie d’ànec.

com la patata i la sègle. Seguireu el camí
fins a trobar una bifurcació al cap de poc.

Seguiu uns metres de camí formigonat,

El de la dreta és el camí de les Costes i el

però de seguida trobareu un trencant a

de l’esquerra el camí de Can Huguet Vell;
agafareu aquest.
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Oratori de Sant Isidre

Vista de Can Huguet Vell

Capella del Roser

Mas Can Huguet Vell

Mas Can Huguet Vell

Font del Ferro

capella de St. Isidre. Antigament hi havia

vers el 1760, d’una sola nau, amb el

una imatge d’alabastre decapitada. Va

presbiteri en forma d’absis, dues finestres

3. MIRADOR DE LES COSTES

cedir el 1973 i actualment només es

laterals i un ull de bou a la façana, amb

9. CARRETERA DE FEITÚS

Arribareu a l’alçada del Mirador, parada

conserva una part de la paret lateral de

un petit campanar. Està catalogada com

Arribareu a la pista forestal de Feitús, que

obligada per tal de contemplar les bones

l’edifici.

element d’interès històric-artístic.

limita el municipi de Vilallonga amb

1.148 m. 1,47 Km. 22’05’’

vistes. És un punt privilegiat per
contemplar la vall del Ter, des de Vilallonga

1.210 m. 3,85 Km.

58’

Llanars, punt on enllaçareu amb el Meridià
1.170 m. 2,40 Km. 35’15’’

de Ter a Camprodon i totes les muntanyes

1.150 m.

3 Km.

44’

Verd de París, que va servir fa 200 anys
per a definir el metre com a unitat de

que l’envolten. Per fer-ho haureu de deixar

5. CAN HUGUET VELL

7. TORRENT GRAN

mesura. Seguireu un petit tram d’aquesta

el camí i baixar uns metres fins arribar a

Arribareu a la casa de pagès de Can

Haureu deixat enrere el trencant de

pista, però de seguida la deixareu per

la punta d’aquest Mirador. Just en aquest

Huguet Vell (s. XV-XVI), també coneguda

Lledura, que no agafareu i continuareu

endinsar-vos al bosc de Can Huguet, situat

punt us situeu al damunt la balma de la

com Can Huguet dels Masovers. La gent

fins que trobareu el Torrent Gran, que

a la vostra dreta, fins que trobareu la pista

Malavella, una balma poc fonda i petita.

del poble també l’anomena d’allà Enllà,

passareu sense dificultat.

que us portarà al trencant del camí de la

La roca on esteu apareix negrosa, formant

fent referència que estem parlant d’una

grenys. Segons la llegenda, es parla d’una

masia allunyada. La casa de pagès consta

“mala vella” que havia viscut en aquesta

de tres o quatre edificis una mica enlairats

balma i que anava a robar cada dia la carn

a la vora del torrent que pren el mateix

8. MIRADOR DE CAN HUGUET

d’olla de Ca n’Huguet vell.

nom de la casa. Les terres que li pertanyen

Seguireu la pista marcada que s’enfila i a

10. FONT DEL FERRO

ocupen una gran extensió.

mesura que aneu pujant podreu apreciar

Trobareu la Font del Ferro també

el magnífic paisatge que us ofereix la

anomenada Font del Vicari. Queda una

natura, fins que arribareu en una roca, un

mica enlairada, concretament al costat

mirador que ofereix una panoràmica de

del Torrent Gran. L’aigua té fama de ser

6. CAPELLA DEL ROSER

les muntanyes que envolten el municipi i

bona i es caracteritza pel gust a ferro que

La trobareu situada al darrere la casa de

a més una vista general del Mas Can

té. Hi ha qui diu que té propietats curatives.

4. ORATORI DE SANT ISIDRE

Can Huguet Vell i està dedicada a la Mare

Huguet Vell amb l’ermita del Roser.

Es diu que fa anys, un vicari la va fer

Seguiu la ruta fins a trobar l’oratori de

de Déu del Roser. Reposa al damunt d’un

endreçar. Però, en altres documentacions

Sant Isidre, que també rep el nom de

petit tossal. Estem davant d’un edifici bastit

s’ha trobat el nom de “Pere Xambo, alias

Deixeu el mirador i retrocediu fins a tornar
a retrobar la ruta.

1.170 m. 1,72 Km. 25’55’’

1.185 m. 2,46 Km. 36’45’’

Font del Ferro.
1.209 m. 3,32 Km.

50’
1.062 m. 5,14 Km. 1h14’
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La Roca

Túnel de l’entrada de la Roca

Nucli la Roca

Capella de la Pietat

Casa de Joan Ponç

Tomba de Joan Ponç

Vicari” i es creu que aquest sobrenom va

Poble de la Roca

Entrada al poble de la Roca

coberta d’una sola vessant, orientada de

donar origen a la denominació de la font.

Arribareu al poblet de la Roca que mereix

L’entrada principal que accedeix al clos

ponent a llevant i situada per sota del nivell

una altra visita obligada. La Roca està

antic de la Roca es passa a través d’un

de la muralla.

catalogat com a bé cultural d’interès

antic portal, un petit túnel també

1.022 m.

5,64 Km. 1h 21’

nacional. Es troba situat al damunt d’un

característic de la Roca. Es diu que aquesta

En actuacions arqueològiques realitzades

11. VINARDELL

penyal i a redós del que va ser el castell

entrada va ésser oberta modernament, ja

el desembre de 2002, s’ha pogut confirmar

Seguireu fins la pista que va de la casa de

de la Roca (avui en dia en queda alguna

que temps enrere s’havia d’accedir al nucli

l’existència d’una pas de ronda, a la coberta

pagès de Vinardell a la casa de pagès del

resta). Cau desplomat al damunt del riu

a través d’un simple corriol situat vora la

de la capella que hauria servit per a

Borrasser, l’agafareu en direcció a

Ter. Es conta que molts anys enrere, el

capella de la Pietat.

defensar i protegir els habitants del

Vinardell. Ens trobem davant d’una masia

veïns estaven sotmesos a drets feudals

vividora, que està documentada des del s.

per causa del despoblament de molts

Capella de la Pietat

nobles enfrontats amb els senyors del

XIV i situada a la riba del Torrent Gran, a

pobles i l’èxode a llocs reials exempts de

Just haureu passat el túnel trobareu unes

castell.

les envistes del Ter.

càrregues i humiliacions. El 1244 el senyor

escales que pugen fins a la capella,

Milany va dispensar als veïns de la Roca,

d’origen romànic, on la primera referència

Carretera de la Roca i Abella

excepció de la remença, per tal d’evitar

documentada que tenim és el 1061, tot i

Després de deixar la casa de pagès de

el despoblament. El 1275 fou assetjada

que ha estat reformada moltes vegades;

12. CIM DE LA ROCA

Vinardell, a pocs metres, trobareu la

per l’Infant Jaume, fill de Jaume I. Després

la última el 2003. Es un bon moment per

Des del capdamunt de la Roca es poden

carretera principal de Llanars a Vilallonga

de la guerra dels remences, el senyoriu

a visitar-la. Ens trobem davant una petita

apreciar les magnífiques vistes que

de Ter. Travessareu el pont, direcció La

va pertànyer a un Descatllar, però

capella castral, orientada nord-sud i

s’ofereixen com a un autèntic mirador.

Roca, i just després passareu a l’altra

posteriorment tornà al senyor que li havia

situada a la part de ponent del conjunt.

No és estrany que La Roca fos un castell

banda de la carretera i agafareu un tros

estat confiscat per a no pagar unes obres,

de pista que us menarà al pont de La Roca,

el Sr. Bernat de So. Actualment hi viuen

Presenta una petita planta rectangular i

es domina tota la Vall del Ter des de

poblet que ja podreu apreciar enlairat al

una trentena d’habitants, i també hi

utilitza la roca, que dóna nom a l’indret,

Camprodon a Vilallonga de Ter i totes les

damunt del penyal.

trobem cases de segona residència. Dins

com a mur nord; a ponent, en canvi, l’edifici

muntanyes dels voltants.

el poble només s’hi pot accedir a peu, fet

queda immers dins la muralla del castell.

que augmenta el seu encant.

Un tret distintiu de l’edifici és la seva

castrum de les ràtzies i les incursions dels

1.075 m.

6,60Km. 1h 34’

en temps feudals, ja que des d’aquest punt
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Camí de la Roca

Camí de la Roca

1.043 m. 6,86 Km. 1h 37’

Font Negra

Font Blanca

Església de Sant Martí

allunyar-se dels seus fantasmes. També

Passareu pel trencant del Camí de les

deia que era el seu “punt zero”.

Eugues i el deixareu enrere, ja que s’ha

13. CASA I TOMBA DE JOAN PONÇ

de seguir tot el camí recte.

1.065 m. 9,35 Km.

2h 8’

17. ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ

Quan davalleu del cim de la Roca i hagueu

El 1984 va morir i les seves restes mortals

fet una mirada a través del mirador situat

reposen al jardí de la seva casa de La Roca,

a l’extrem del poble en direcció a Llanars,

on podeu veure la seva tomba des del

continuareu per el caminet que us portarà

caminoi que fa de carrer. “Tan sols dins la

15. FONT NEGRA

dins el poble de Vilallonga. Agafareu el

fins la casa on havia viscut el pintor Joan

mort som eterns”, així resa la pesada llosa

Arribareu a la Font Negra, un bon moment

carrer Empriu, passareu per la Plaça de

Ponç, (1927 – 1984). Va formar part de la

de la tomba d’en Joan Ponç, la qual esdevé,

per aturar-vos i refrescar-vos. Aquesta

l’Era i pujareu pel carrer Major fins a la

revista Dau al Set, juntament amb Tàpies,

juntament amb tot el marc que l’envolta,

font és coneguda per la gent del poble,

Plaça dels Països Catalans. Arribareu

Cuixart, Brossa, Joan-Josep Tharrats i

l’obra pòstuma i última del pintor.

perquè porta bona aigua i molts en van a

finalment a la última visita interessant,

buscar.

l’Església de Sant Martí, patró de Vilallonga

Arnau Puig. Va pertànyer al corrent
Surrealista, tot i que en proposava una
interpretació adaptada als nous temps. El

Continuareu el camí i haureu de travessar
1.045 m. 8,65 Km.

2h

un pont, el pont d’Abella. Haureu de
travessar la carretera principal per entrar

de Ter. L’Església era inicialment un edifici

1.075 m. 7,41 Km. 1h 45’
1.052 m. 8,81 Km. 2h 02’

romànic de mitjan s. XII, però amb la

1971 es va establir a La Roca. La seva casa

14. TRENCANT CAMÍ DE LA MOLSA

és ponciana per excel·lència, pel fet d’estar

Sortiu de la Roca i aneu direcció Abella.

16. FONT BLANCA

desaparèixer gran part del romànic.

construïda sobre les runes d’una casa

Passareu per un tram d’uns 400 metres

A pocs metres trobareu la Font Blanca,

Actualment ens trobem amb un edifici

enderrocada per un llamp i Ponç era un

de carretera asfaltada fins que trobareu

situada al damunt de la Font Negra, sota

amb el seu interior transformat, amb volta

home de llamps, esplendors sobtades. En

un trencant a la dreta i enllaçareu amb el

els camps del Bac, no molt apartada del

de nervacions sobre el presbiteri, un petit

definitiva, el pintor màgic. Ell exclamava

conegut Camí de la Molsa. Aquest camí

riu Ter. És una font apariada amb uns

campanar de torre, i conserva del romànic

que buscava aquests tipus de cases perquè

és el que enllaça La Roca amb Vilallonga

pedrissos, i envoltada de grans beços, en

l’absis major i una absidiola.

era com retrobar les mansions que

de Ter. Es diu així perquè tota la paret del

un entorn tranquil i bell. Habilitada amb

plantava en els seus primers quadres. Des

camí és una cortina de molsa. S’ha d’anar

bancs per fer una aturada i gaudir dels

Doneu la volta a l’església i just al darrere

de l’òcul del seu taller, orientat cap el bac

en compte, no passar de llarg el trencant.

últims esquitxos de la natura, just abans

us situeu a la Plaça de Les Escoles al final

de La Roca, tot apareixia a contrallum, un

El Camí de la Molsa ens ofereix una

d’acabar la ruta.

i l’inici de la Ruta Blava de les Fonts i del

altre tret característic de la seva obra.

magnífica perspectiva de les closes al

Ponç va escollir la Roca com a refugi per

costat del Ter, sovint plenes de bestiar.

reforma realitzada vers el 1784 va

Pintor Ponç.
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