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16 de febrer de 2014  
 

4ª ETAPA: Calders (Hotel Urbissol)– L’Estany 
 

Recorregut: 19,2 Km    Horari (aprox.): 6,5 h  

 

Sortida: A les 7 del matí de la Ada. Verge de Montserrat  

(El Prat)  
ITINERARI: 

 
A les ¾ de 7,00 h del matí l’autocar recollirà els companys de Barcelona a la mateixa porta 
de l’Hospital de la Val d’Hebrón, costat muntanya, vindran cap el Prat i pels vols de les 7,00 
h. ens recollirà a l’Ada. Verge de Montserrat / Coronel Sanfeliu, després anirem cap el 
pàrquing de RENFE del Prat (zona de Ca l’Alaio) per recollir la resta de personal, després ja 
anirem per la A-2 i C-55 cap a Manresa i St. Fruitós de Bages, allà esmorzarem en el Bar els 
Miralls, després l’autocar ens deixarà a Calders.   
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 80 km. 
 
Distància ja recorreguda del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” fins ara: 50,3 km  
 
Per evitar els 2,8 km que tindríem de fer per la carretera que va a Moià, iniciarem el 
recorregut en el pàrking del Restaurant Urbissol (604 m). Tota l’etapa transcorre per camins 
carreters amples i la major part dins el bosc, és una zona que a la tardor s’hi fan molts 
bolets, el recorregut és molt agradable. 
Tenim en aquest primer tram de 1,6 km una forta baixada i el camí va fent ziga-zagues. 
 
1,6 km La Ruca (420 m) és una gran casa de Colònies de la Fundació Pere Tarrés. 
 
2,7 km Pas del riu Mal Rubí (394 m) aquest és el punt més baix de tot el recorregut, no hem 
de tenir cap dificultat per passar-lo, prop d’aquí hi ha el  Molí de Clapers. 
 
5,8 Km Can Torrespaia (552 m). 
 
6,5 km Cal Careta (617 m) és una granja d’oques, situada en un altiplà, amb bones vistes en 
el seu entorn. 
 
8,3 km Els Rojans (621 m)  hi ha instal·lada una gran explotació de vaques. 
 
9,6 km Topem amb el camí dels Clapers, asfaltat, que prendrem cap a la dreta. Si el dia és 
clar, podrem contemplar, El Port del Conte, la Serra del Verd, Els Rasos de Peguera, La 
Tosa d’Alp, el Puig Llançada i la zona de Núria.  
 
10,9 km Font de Turingues (664 m) 
 
13,8 km Ermita i Mas de St. Miquel (777 m) És un conjunt actualment en estat ruïnós en 
especial l’església que pel que en queda d’ella devia ser molt bonica.  



Podria ser un lloc bastant idoni per fer una parada i dinar. 
El camí continua pujant, encara que de forma tranquil·la i noble 
 
18,5 km Collet de St. Pere (921 m) estem en el punt més alt de l’etapa, a la nostre esquerra 
tenim el Tossal de la Caritat (1010 m) que permet unes vistes panoràmiques esplèndides 
sobre la comarca. El camí continua amb baixada cap el poble. 
 
19,2 km L’Estany (862 m) petita població d’uns 400 habitants i el monument més important 
que tenen és el Monestir de Sta. Maria de l’Estany, en especial el claustre és una joia del 
romànic. Tenim la intenció de visitar-lo encara que de moment no sabem quan ho podrem 
fer.  
En aquest punt acabarem l’etapa i l’autocar ens retornarà a casa. 
 
  

 “Bona ruta” 
 
 
 
NOTA.-  En aquesta quarta etapa retrobem el traçat original del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” 


