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BENVINGUDA

Benvolguts clients, benvolgudes clientes.

Benvinguts a Mas Vinyoles Hub, un petit ecosistema format per dos allotjaments rurals, espais per a
esdeveniments i un centre d'emprenedoria amb coworking, a més de l'habitatge familiar i una zona
d'explotació d'herbes aromàtiques en els nostres camps.

En 2011, un enginyer pioner en energies renovables i una pianista-clavicembalista apassionada de la
música barroca vam emprendre l'enèsima rehabilitació en la història de Mas Vinyoles, una masia que ja
existia en l'època de Jaume I el Conqueridor (segle XIII) . Poder viure molt prop del bosc i donar nova
activitat al Mas van ser les nostres motivacions principals.

La sensibilitat i perfeccionisme de la Pepa van orientar una rehabilitació equilibrada entre el respecte
històric, la funcionalitat i la comoditat. Trobareu la seva petjada en mil i un detalls. Per part meva, vaig
contribuir a crear un entorn 100% sostenible, basat en l'ús de la biomassa forestal i l'energia solar. Volem
compartir

amb

vosaltres

aquesta

història

i

aquest

entorn,

amb

la

finalitat

que

passeu

una

estada

·

tranquil la, relaxant però també estimulant, plena de naturalesa, de descans i d'activitats, si ho desitgeu.
I també sanitàriament segura, si seguiu les nostres recomanacions.

La pandèmia del COVID19 ha fet canviar moltes coses. Hem intensificat, tots plegats, l'anhel de contacte
amb la naturalesa, però per altra banda s'ha instituït l'opció del teletreball per a molts professionals. Per
això, si desitgeu combinar oci i treball, sou al lloc ideal. Estem preparats; podem proporcionar-vos espai
de treball, amb connectivitat per fibra òptica i tot el necessari per al vostre teletreball. Nous temps, noves
maneres de viure? Hi volem contribuir.

No fa gaire temps, malauradament, ens va deixar la Pepa. Però tot l'equip ens hem conjurat per a
continuar i fer créixer la seva obra. I per això voldria acabar presentant-vos-el: en David l'inefable, la
Lídia sempre persistent, la pulcra Esther i el suport dels joves Ausiàs, príncep de les gallines i Etna, reina
del tallagespa.

Que tingueu una feliç estada. Serà per nosaltres una responsabilitat i un plaer.

Ermen Llobet Martí, director.

MAS VINYOLES:
DELS SEUS ORÍGENS A LA ACTUALITAT
Situada

a

Sant

Pere

de

Torelló

(Barcelona),

la

finca

de

Mas

Vinyoles

té,

actualment, una extensió de 60 hectàrees i es pot considerar un oasi de
naturalesa, amb superfícies de cultiu (herbes aromàtiques, farratges i vinya)
rouredes, zones de marga i un frondós bosc de ribera al voltant del Torrent de
Vinyoles que travessa la finca.

Mas

Vinyoles

és

una

masia

amb

orígens

documentats

en

el

segle

XIII.

A

principis del segle XVI la masia va ser construïda (o reconstruïda) en la seva
actual ubicació amb unes dimensions més reduïdes que les presents.
Durant el segle XVIII (vegeu inscripcions a la façana) el Mas va ser rehabilitat
i ampliat i així és com va arribar als nostres dies. Entre 2011 i 2014 ha estat
novament

rehabilitat

amb

criteris

de

respecte

històric,

funcionalitat

i

sostenibilitat.

Nous temps, nous reptes, noves activitats. A dia d’avui l’activitat agrícola a
Mas

Vinyoles

és

només

complementària.

A

més

d’habitatge

familiar

i

els

allotjaments de turisme rural, el Mas compta amb espais per a esdeveniments
d’empresa i un petit viver d’empreses que allotja les startups impulsades per
Mas

Vinyoles

l’emprenedoria.

Venture

Factory,

el

nostre

projecte

de

promoció

de

MAS VINYOLES
REFERENT EN SOSTENIBILITAT
La sostenibilitat mediambiental i energètica és un fort distintiu de Mas Vinyoles Hub,
arran de la seva recent rehabilitació.

Sostenibilitat Mediambiental:
• Gestió forestal: neteja del bosc per mitjà de silva pastura per un ramat d’ovelles
• Gestió de l'aigua, combinant subministrament municipal, pou i dipòsit i
aprofitament d'aigües pluvials per a reg.
• Tractament d'aigües residuals mitjançant fossa sèptica controlada.
• Recollida selectiva de residus sòlids.
• Recuperació d'hàbitats i espècies.

Sostenibilitat Energètica:
• Energia tèrmica: Planta de biomassa per a calefacció, aigua calenta i
climatització de piscina coberta. Distribució de calor per sòl radiant.
• Energia elèctrica: planta fotovoltaica semi autònoma de 32 kW (integrada en part
en coberta i en part sobre pèrgola d’aparcament) amb bateries i reforç extern de
línia elèctrica (que aporta el 20% anual del consum).
• Dos punts de recàrrega semi ràpida per a vehicles elèctrics situats a la pèrgola
d’aparcament

UBICACIÓ

El

municipi

situat

a

uns

de

Sant

620

Pere

metres

de

Torelló,

d’altitud,

es

troba al Nord de la comarca d'Osona.
Forma

part

de

la

Vall

del

riu

Ges

(afluent del Ter) i és zona de confluència entre la Plana de Vic i les primeres
estriacions del Prepirineu català.

Sant Pere de Torelló té una extensió de
57,47Km2 dels quals gairebé un 80% és
bosc

i

paisatge

natural

de

gran

atractiu. Això el converteix en un bon
lloc

per

a

visitar,

fer

excursions

i

passejos... o practicar esports com la
bicicleta, running, parapent, ala delta,
kayak i hípica.

Sant Pere és un vèrtex 360

º

connectat

amb el Ripollès, el Lluçanès, la plana
de Vic, el Cabrerès i la Garrotxa.

ENTORN NATURAL

Vegetació
Més enllà de les zones de conreu, a la finca de Mas Vinyoles hi trobem roureda, roquissars de marga i bosc de
ribera entorn al torrent i els seus afluents. Aquí hi predominen el vern, l'escàrcia, l'om, el bedoll, el trèmol,
l'avellaner, el freixe o el saüquer... i arbustos o plantes com ara el boix, l'heura, l'esbarzer o l'arç. Prop del mas hi
trobem també una quarantena de nogueres i arbres fruiters diversos, plantats en diferents èpoques.

La presència de boscos és un dels principals atractius de la Vall del Ges. Destaca la presència de boscos
caducifolis, en especial la fageda, a la part nord de la Serra de Bellmunt, Serra de Llancers i Cabrera. Aquests
indrets, solcats per antics camins rals i de difícil accés han permès la seva conservació tot i que tradicionalment
s'ha explotat aquest bosc per a l'obtenció de fusta de faig o altres espècies arbòries similars. La fageda més
coneguda de la Vall del Ges és La Grevolosa, ubicada en una gona de difícil accés molt propera al coll de
Barcons i a l'ermita barroca de Sant Nazari, amb uns roures i boixos espectaculars. S’hi allotgen diversos faigs
catalogats com a arbres monumentals de Catalunya.

Fauna
A l’entorn de Mas Vinyoles hi viu una notable varietat de mamífers, rèptils, amfibis i ocells. Entre els primers hi
podem trobar el porc senglar, la guineu, el teixó, el cabirol, l’esquirol, o el ratpenat, a més del conill i
diferents varietats de ratolí i talp. També hi trobem rèptils com la serp d’aigua, la serp verda, el llangardaix o
l’escurçó pirinenc i amfibis com la salamandra, el gripau o diferents tipus de granota. Pel que fa a les aus,
podem trobar-hi el bernat pescaire, el picot, el pit-roig, el gaig, la puput, l’oliva, el corb, el falcó i algun
aguilot. És particularment destacable la piuladissa d’ocells de la lliça (pati central) del Mas estant, les
matinades de primavera.

En altres raconades de la Vall del Ges, a més dels esmentats hi podem trobar, per exemple, la geneta o gat
mesquer, espècie protegida. A la llera dels rius hi trobem també l'agró blanc, la xivitona, el martinet blanc, el
blauet, l'esplugabous, l’ànec collverd, l'almesquera, la musaranya d'aigua, la truita de riu o el barb de
muntanya.

INFORMACIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT
DE LES INSTAL·LACIONS I NORMES DE
CONVIVÈNCIA
Descripció de les instal·lacions
·

Les instal lacions es composen de l'habitatge familiar i dos allotjaments turístics.
Així com un espai de coworking, diferents sales per a esdeveniments i zones d'oci.

Allotjaments
El Rebastral
Suite independent amb capacitat per a dos
adults i dos nens. Equipada amb un llit doble,
un

sofà

llit

doble

i

un

llit

supletori,

cuina

menjador, jacuzzi, bany privat, saló amb llar
de foc i pati amb barbacoa.

La Masoveria
Allotjament de dues plantes amb capacitat
per a 10 persones. Compta amb l´habitació
"Urban" amb dos llits individuals i un sofà llit
doble en l'hall (planta baixa). L´habitació
"Rustic" situada al pis superior, disposa de dos
llits dobles, un d’individual i un llit supletori.
Cuina menjador, estança del "foc a terra", 2
banys privats i pati amb barbacoa.

Piscina climatitzada

Zona picnic i caseta de l'arbre

Camp de futbol 5

INFORMACIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT
DE LES INSTAL·LACIONS I NORMES DE
CONVIVÈNCIA

Abans de la vostra arribada
Equipament als allotjaments

- Els allotjaments estan totalment equipats. Disposen de llençols i mantes per a tots els llits
existents, així com joc de tovalloles per a cada hoste.

- En el bany disposeu de xampú, gel, assecador, estenedor i rentadora. També estris per a la
neteja, taula de planxar i planxa. Cada allotjament disposa d'una farmaciola de primers
auxilis amb algun medicament com ibuprofè i paracetamol.

- La cuina està equipada amb tota mena d'electrodomèstics com ara nevera, congelador,
cuina d’inducció, forn, rentaplats, espremedora, cafetera elèctrica, microones, batedora…etc.

- A la vostra arribada trobareu un detall, cortesia de Mas Vinyoles. Es tracta d'una cistella
formada

per

Sambucus

un

paquet

(producció

de

pròpia

càpsules
de

la

de

masia)

cafè
i

un

(cafetera
paquet

Senseo),

de

galetes

infusions

naturals

artesanals

Birba

de
de

Camprodon.

- Les habitacions i estances estan equipades amb WIFI connectat a xarxa de fibra òptica. Si
necessiteu taula per a teletreball, feu-nos-ho saber prèviament

- Els patis-barbacoa, també estan equipats amb mobiliari, barbacoa i els estris necessaris,
així com carbó, llenya i pastilles per a encendre el foc.

-La recepció a la vostra arribada, la realitza habitualment en David, encarregat a Mas
Vinyoles. Ell us adreçarà al vostre allotjament per tal de deixar-hi l’equipatge i posteriorment

·

realitzar una visita per les instal lacions.

INFORMACIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT
DE LES INSTAL·LACIONS I NORMES DE
CONVIVÈNCIA
Durant la vostra estada
Claus
A la vostra arribada us lliurem un clauer amb les següents claus: un comandament a
distància per a la porta de sortida zona Sud, les claus de les portes exteriors, la clau de la
caseta de l'arbre i la clau de l'allotjament.

Calefacció
La calefacció és a través de sòl radiant i la temperatura recomanada és de 22°. Els canvis
en el termòstat tenen efectes lents per la inèrcia del sistema.

Portes d´accés
La porta d'accés per la zona Nord romandrà oberta de dilluns a divendres de 9 a 19 hores. La
porta Sud, funciona amb comandament a distància per entrar. Per sortir la porta disposa
d'un sensor i tan sols cal acostar-s’hi amb el cotxe per tal que s'obri automàticament.

Piscina
La piscina és d’ús exclusiu dels dos allotjaments (i la família). És obligatori utilitzar les dutxes
exteriors en cas d'utilitzar crema corporal en el solàrium.
Els nens sempre han d'estar supervisats pels adults i no s'admeten mascotes en aquest

·

espai. Després d'utilitzar la piscina, és necessari col locar la manta tèrmica i deixar la porta
tancada I les finestres semi-obertes, tal com les hagueu trobades.

Aigua de boca
L’aigua a l’aixeta prové de la xarxa municipal (potable) però en ser la darrera casa del
circuit no podem garantir-ne plenament la potabilitat. Així, pot utilitzar-se per cuinar però
recomanem l’aigua envasada per a ús de boca.

Separació de residus
A la nostra comarca els residus se separen per fracció orgànica, vidre, multi producte
(paper, cartró i plàstic) i rebuig. Podeu deixar les vostres bosses als bidons que hi ha a
l’entrada del cobert tècnic, a tocar de la pèrgola d’aparcament.

INFORMACIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT
DE LES INSTAL·LACIONS I NORMES DE
CONVIVÈNCIA
Durant la vostra estada
Mascotes
En cas que hagueu d'absentar-vos unes hores i hagueu de deixar la vostra mascota a la
masia, podeu acomodar-la al pati privat de què disposa cada allotjament (*).
* Masoveria: pati espai “Quadres”. Rebastral: pati Barbacoa

Ous frescos
Els hostes de Mas Vinyoles podeu recollir ous frescos cada dia. L'hora recomanada és a
partir de migdia, ja que les gallines ponen al matí. En cada allotjament hi ha una cistella de
vímet per a recollir-los. Amb en David establireu els corresponents torns entre allotjaments.
És important mantenir la porta tancada del galliner amb la finalitat que no s'escapin i
preguem de no acostar les mascotes a aquest espai per tal de no espantar les gallines.

Fumadors

·

No està permès fumar dins de les instal lacions. Existeixen zones exteriors equipades amb
cendrers.

Èpoques de caça
En

l'entorn

(bosc)

de

la

masia

existeixen

èpoques

de

caça

controlada,

dirigida

per

l'associació de caçadors de Sant Pere. La normativa estableix no acostar-se a menys de

·

500 metres de distància de les nostres instal lacions. Eviteu en tals casos la vostra presència
al bosc i aviseu-nos, en tot cas, de qualsevol anomalia.

Abans de la vostra sortida
En finalitzar l'estada, és obligatori deixar les possibles deixalles en els contenidors situats en
el pàrquing.

És important que us assegureu de deixar el clauer a l'entrada de l'allotjament abans de

·

marxar de les instal lacions, ja que en cas contrari us hauríem de descomptar el seu cost de
la fiança dipositada.

Comproven haver recollit totes les vostres pertinences abans de marxar.

INFORMACIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT
DE LES INSTAL·LACIONS I NORMES DE
CONVIVÈNCIA
Recomanacions per a un ús eficient de l'energia
Consum d’electricitat. La instal·lació solar fotovoltaica de 32 kW combinada amb
bateries per a 2-3 dies d’autonomia, cobreix, de forma autònoma, les necessitats
de consum elèctric durant la major part de l’any. La línia de la xarxa elèctrica

·

complementa la instal lació en èpoques o dies de baixa insolació. Podeu fer ús

·

d’instal lacions

i

aparells

sense

restriccions,

si

bé

recomanem

sempre

d’evitar

consums innecessaris.

Aigües residuals.

Les aigües residuals de Mas Vinyoles es tracten i depuren amb

una fossa sèptica controlada. És molt IMPORTANT NO llançar al WC tovalloletes,
tampons,

preservatius

o

altres

objectes

no

degradables,

ja

que

tapen

de

recàrrega

les

·

instal lacions i impedeixi el correcte funcionament de la fossa.

Recàrrega de vehicles elèctrics.

Disposem

de

dos

punts

semi

ràpids (22kW). Si veniu amb VE feu-nos-ho saber amb antelació; us en reservarem
una plaça. El connector requerit és del tipus Mennekes. Per a major eficiència,
recomanem de carregar durant les hores de sol, sempre que sigui possible.

Consums tèrmics.

Les necessitats tèrmiques a Mas Vinyoles (calefacció, aigua

calenta i climatització de la piscina) estan cobertes per dues calderes i un circuit
enterrat de calor, alimentades per biomassa forestal.

Recomanem no manipular els termòstats de les estances i evitar, a l’hivern, deixar
les finestres obertes, excepte per a ventilació. A la piscina, us preguem que seguiu
les instruccions donades més amunt.

Durant les setmanes caloroses d’estiu recomanem obrir alguna de les finestres
(amb filat) durant la nit i mantenir-les tancades durant el dia. El Rebastral disposa
de climatització amb bomba de calor; feu-ne un ús raonable. A l’hivern us preguem
d’utilitzar-la només com a reforç momentani del sòl radiant, si cal.

Visita de les instal·lacions.

Si

esteu

interessats

a

visitar

les

d’energies renovables, feu-nos-ho saber, si pot ser, amb antelació.

·

instal lacions

BOTIGUES I SUPERMERCATS

ALIMENTACIÓ
Sant Pere de Torelló, 3 km
- Botiga "Embotits Vall del Ges"
- Botiga d'alimentació Cal Recader
- Fleca Antonio Milà
- Cooperativa La Familiar

Torelló, 7 km
- El Rebost de les Gambires (entrada venint de Sant Pere)
- Bon Preu - Esclat
- Mercadona
- Mercat municipal de Torelló (obert cada dia, excepte diumenge)

Mercats setmanals
Vic: dimarts i dissabtes matí a la Plaça Major
Sant Pere de Torelló: dijous matí a la Plaça Montmany.

SERVEIS TAKE AWAY ALIMENTACIÓ
Snack Bar la Coope
Tlf comandes: 639706389
Comandes per Whatsapp, divendres, dissabte i diumenge
Horari de distribució de 19:30 a 21:30 h.

Sambucus
Tlf comandes: Anna 649710749
www.sambucus.cat

Altres comerços a Sant Pere de Torelló
- Farmàcia Pons Canals
- Estanc

RESTAURANTS A LA ZONA
A la comarca d'Osona existeixen infinitat de restaurants de qualitat amb
diferents rangs de preus. Hem realitzat una petita selecció per a
recomanar-vos algunes de les nostres preferències.

Restaurant Ca l´Ermità
Ubicació: Manlleu, 7 km.
Tipologia: menjar tradicional i casolà, on es pot gaudir d'una variada carta
elaborada amb productes de la regió. La seva cuina de mercat ofereix una
àmplia carta amb plats destacats.
Tlf reserves: 638 11 54 01

Restaurant La Bisaura
Ubicació: Sant Quirze de Besora, 14,7 km.
Tipologia: trobareu un ambient acollidor, agradable i familiar. Cuina
creativa, de mercat i elaborada, amb bona presentació de plats i una bona
relació qualitat-preu.
Tlf reserves: 938 59 52 31

Cal Nunci
Ubicació: Sant Vicenç de Torelló, 4,7 km.
Tipologia: cuina tradicional i de mercat, on s'incorporen matèries
primeres fresques i de primera qualitat. La cuina canvia segons
temporada, incorporant productes de la terra en cada època de l'any.
Tlf reserves: 938 59 35 22

Restaurant L´Olla dels Experiments
Ubicació: Torelló, 7,9 km.
Situat al centre de Torelló. És un lloc senzill en aparença, però amb un xef
expert en el formatge, el vi i excel·lent cuina creativa.
Tipologia: cuina amb productes locals. Cuina creativa.
Tlf reserves: 938594960

RESTAURANTS A LA ZONA

Restaurant Santuari de Bellmunt
Ubicació: Sant Pere de Torelló, 9,8 km.
Tipologia: cuina tradicional amb productes de la zona i temporada.
Tlf reserves: 937 44 71 07 . Recomanem antelació.

Snack Bar La Coope
Ubicació: Sant Pere de Torelló, 3 km.
Tipologia: Bar-granja que ofereix un servei de “vermuteriahamburgueseria” perquè tothom se senti còmode. Se serveix tot tipus
de menjar, ja sigui per a l'aperitiu o per a menjar una hamburguesa o
amanida en un ambient familiar i dinàmic. També disposen de menú
diari, menjar per a celíacs i menú per a grups.
Tlf reserves: 938 58 44 05

Estació Vegana
Servei de xef a domicili. Inclou una proposta de productes gastronòmics
vegans, cuinats per un xef al propi Mas.
Tipologia: càtering vegà
Tlf de contacte: 698661719
www.estaciovegana.com

TELÈFONS D'INTERÈS I EMERGÈNCIA
Contactes equip Mas Vinyoles
David Valeriano (Encarregat) ................................................................................. 602 211 342
Lidia Noguero (Reserves i coordinació) ..............................................……………. 663 110 423
CAP St Pere de Torelló (Centre de Salut)...................................................... 938 58 42 77
Direcció: Plaça del Doctor Montmany, 0 S N, 08572 Sant Pere de Torelló
CAP de Torelló: (Centre de Salut)..................................................................... 93 850 48 41
Direcció: Avinguda Pompeu Fabra, 8, 08570, Torelló
Hospital de Vic......................................................................................................... 93 889 11 11
Telèfon d´URGÈNCIES............................................................................................ 93 889 11 99
Direcció: Carrer de Francesc Pla el Vigatà, 1, 08500, Vic
Emergències……………………….……..……………………………..………….............................................112
Ambulàncies................................................................................................................................061
Bombers Vic ............................................................................................................. 93 885 10 80
Mossos d' Esquadra (Policia)............................................................................. 93 881 57 00

WIFI:
Usuari: masvinyoles
Contrasenya: 1234567890

LLOCS D' ESPECIAL ATRACTIU
NATURAL
Santuari de Bellmunt
Distància: 9.8 km
El Santuari de Bellmunt es troba situat a 1.246 metres d'altitud.
L'ermita en el cel suspesa" com deia Jacint Verdaguer. En tenim
la primer referència en 1.219 i ofereix una de les panoràmiques
més extenses de la comarca d'Osona i del sud del Ripollès.

En

dies

clars

es

poden

veure

fins

i

tot

les

muntanyes

de

Montserrat, el Pirineu i el cim del Pedraforca. A Bellmunt hi ha
restaurant i hostatgeria. S’hi accedeix des de Sant Pere per
carretera, fins a uns 200 metres del Santuari.

Castells
Ressenyem

les restes de nombrosos castells en ruïnes com

ara:

Castell dels Torelló, distància: 7.6 km (Sant Vicenç T.)
Castell de Vilar o la Vinyeta, distància : 8,6 km (Sant Pere de
Torelló)
Castell d’Orís, distància: 13.1 km
Castell de Besora, distància: 23.3 km, sobre Santa Maria de
Besora.

El

Castell

rehabilitat
diverses.

Ponts de la Riera y de Targarona
Pont de la Riera, distància: 4,4 Km.
Pont de Targarona, distància: 1,6 Km
Tots

dos

ponts

formaven

part

dels

camins

de

ferradura

que

utilitzaven la gent de Sant Pere de Torelló per a dirigir-se cap a
altres llocs de la comarca d'Osona, Vidrá o la Garrotxa.

El pont de la Riera, d'estil romànic, es troba dins de la finca del
Mas La Riera. A causa del xàfec de 1940 el pont va sofrir alguns
desperfectes,

els

quals

posteriorment

van

ser

esmenats.

Un

pont que formava part d'un camí transhumant.

El Pont de Targarona és de tres arcs de mig punt i les bases del
pont

són

de

pedra

treballada,

mentre

que

la

resta

està

construïda amb pedres del propi riu. Es troba en el camí de
Sant Pere a Mas Vinyoles i va ser recentment restaurat.

de
i

hi

Montesquiu,
tenen

lloc

(distància:
visites

21,1

km)

teatralitzades

i

es

troba

activitats

LLOCS D'ESPECIAL ATRACTIU
NATURAL
Zona de la Riera
A la finca de la Riera, propietat de l'Ajuntament de Sant Pere de
Torelló declarada d'utilitat pública, hi ha un itinerari senyalitzat.
Aquest

itinerari

us

permetrà

conèixer

els

seus

elements

més

característics, com la Font de la Figuera, la de la Riera o el Pont
d'estil

romànic.

d'interpretació

Al
del

llarg

del

medi

recorregut

natural

així

trobareu
com

una

cartells
mostra

representativa dels arbres i arbustos de la zona.

També podreu conèixer la reproducció d'alguns dels animals que
viuen en aquest medi natural. La zona compta amb un espai de
pícnic, així com un terreny d'acampada conegut com El Serrat
(l’ús del qual requereix de permís municipal). A l’estiu resulten
també

agradables

alguns

gorgs

al

riu

Ges

on

fer-hi

una

capbussada.

Salt del Molí
Distància: 32,2 Km ( s'hi arriba des de Vidrà)
Aquest salt d'aigua es troba en la capçalera del riu Ges, i té
uns 15m. d'altura. La ruta cap al Salt del Molí comença en
front del poliesportiu de Vidrà, i segueix per un sender molt
ben senyalitzat fins a l'espectacular salt.

Una excursió ideal per a fer amb

família o amics, apta per a

tothom.

Nota d'interès: Prop del pavelló hi ha una estupenda zona de
pícnic i un parc infantil.

Roca Foradada
Distància: 18,8 Km (per Cantonigròs)
Un lloc màgic amb un salt d'aigua de 20 metres d'altura que
cau a un preciós gorg envoltat per un amfiteatre de parets
de roca, una d'elles amb un gran forat que deixa veure el
bosc a l'altre costat.

La

llegenda

diu

que

en

les

profunditats

del

gorg

de

la

Foradada habiten les "dones d’aigua", una espècie de fades
molt belles que apareixen a la superfície les nits de lluna
plena

per

a

rentar-se

la

roba,

pentinar-se

cabelleres i gaudir de l'aire fresc de la nit.

les

llargues

LLOCS D' ESPECIAL ATRACTIU
NATURAL
Bosc de la Grevolosa
Distància: 19 Km (municipi de Sant Pere de Torelló)
La Fageda de la Grevolosa, un bosc amb faigs que superen
els 30 metres d'alçada, amb alguns exemplars de més de
200 anys i catalogats per la Generalitat.

En

aquesta

fageda

també

s’hi

troba

una

gran

diversitat

natural, tant de flora com de fauna. Paratge de gran bellesa
i interès biològic.

S’hi accedeix des de la carretera de Sant Pere al coll de
Bracons, passada La Vola (trencant a mà dreta).

Parc natural de la zona
volcànica de la Garrotxa
Distància: 30, 6 Km
La Zona Volcànica de la Garrotxa és el millor exponent de
paisatge volcànic de la península Ibèrica. Té una quarantena
de cons volcànics i més de 20 colades de lava.

La seva orografia, el sòl i el seu clima li proporcionen una
variada vegetació, sovint exuberant, amb alzinars, rouredes i
fagedes d'excepcional valor paisatgístic. Sens dubte la més
coneguda és la Fageda d’en Jordà.

A la capital de la Garrotxa, Olot, s’ha popularitzat, en els
darrers anys la “cuina volcànica”.

Pantà de Sau
Distància: 34,1 Km
Embassament que emmagatzema i canalitza aigua del riu
Ter i que està situat dins l’Espai Natural de les GuilleriesSavassona.

·

És un excel lent lloc per al senderisme, l'observació de flora i
fauna i per a la pràctica d'esports nàutics.

Una de les estampes més conegudes del pantà es produeix
quan baixa el nivell de l'aigua i apareix el campanar de Sant
Romà de Sau.

Destaquem la visita al Monestir de Sant Pere de Casserres.

LLOCS D'ESPECIAL ATRACTIU
CULTURAL

Museu episcopal de Vic
Distància: 24 Km
El Museu Episcopal va ser inaugurat el 1891 i durant més de
cent

anys

ha

continuat

amb

la

seva

missió

de

conservar,

estudiar, exhibir i difondre els seus fons de valor excepcional.

·

Una magnífica col lecció d'obres mestres de pintura i escultura
del

romànic

i

del

gòtic

català,

juntament

amb

unes

·

destacades col leccions d'arqueologia, orfebreria, teixit, forja,
vidre i ceràmica. Un fons de valor excepcional integrat per
més de 29.000 peces.

Catedral de Vic
Distància: 24,3 Km
Vic conserva un important conjunt monumental i històric que
abasta des de l'època romana fins als nostres dies.
El monument més antic és el temple romà però, sens dubte,
el més destacat és la seva

Catedral.

Consagrada a Sant

Pere, va ser el centre al voltant del qual es va desenvolupar
el nucli urbà a la fi del segle IX, Vicus Ausonae, d'on prové el
nom de Vic.

També destaquem a Vic el teatre/centre d’arts escèniques
de

Museu de la Torneria
Distància: 7 Km, a Torelló
A Sant Pere de Torelló i a tota la Vall del Ges la indústria de la
torneria de fusta ha estat, i encara és, una activitat econòmica
de gran importància. La fabricació de baldufes, bitlles i altres
joguines, barrots o poms i altres peces per a mobles han aportat
riquesa a la zona, fent servir la noble fusta de boix, molt sovint.
En

aquest

petit

nou

museu

hi

trobareu

peces

fabricades,

maquinària i històries d’aquesta plana d’història local.

I aprofiteu per fer un tomb per l’endreçat centre històric de
Torelló, vila industrial de l’Alt Ter.

l’Atlàntida amb un ampli programa cultural.

ACTIVITATS LÚDIQUES

CURSA D´ORIENTACIÓ A MAS VINYOLES
Activitat gratuïta. Demanar informació a
David (encarregat a MV)

HIPICA MAVER SANT PERE DE TORELLO
Rutes a cavall i equitació. A 1 km de MV.
Tlf contacte: Fátima 606952491
www.hipicmaver.wordpress.com

LA CASA DE LES ABELLES
Visites guiades per a grups. A 500 m. de MV

www.lacasadelesabelles.cat

CAMINS DE VENT
Vol amb globus. Vic.

www.caminsdevent.com

TEMPS DE TOFONA
Una manera de viure, d'entendre la naturalesa,
l'univers de la tòfona i la seva gastronomia.

www.gassiotllobet.com

RUTA EBIKE
Lloguer de bicicletes

www.rutaebike.com

ACTIVITATS LÚDIQUES

SENDERISME
Rutes de senderisme per la comarca d'Osona

www.rutaspirineos.org/rutas/osona

KAYAK SAU
Excursions en kayak pel pantà de Sau

www.kayaksau.com

PARC D´AVENTURA ANIGAMI
Circuits d'aventura per a totes les edats en
plena naturalesa. L´Esquirol.

www.anigami.cat

OSONING
Tot tipus d'activitats esportives a Osona

www.osoning.com

VISITA GUIADA BARCELONA

·

Dos excel lents guies i amics que recomanem:
•Rebeca González, 636991016
•Josep Picazo, 639351039

