16 de març de 2014
5ª ETAPA: L’Estany - Vic
Recorregut: 19,2 Km

Horari (aprox.): 6,5 h

Sortida: A les 7 del matí de l’Ada. Verge de Montserrat
(El Prat)

ITINERARI:

A partir d’aquesta etapa l’autocar recollirà primer les persones del Prat a les 7 del matí en la
cruïlla de l’Avda. Verge de Montserrat / Coronel Sanfeliu, després anirem cap el pàrquing de
RENFE del Prat (zona de Ca l’Alaio) i finalment passarem per la roda de dalt de Barcelona
per recollir davant l’Hospital de la Vall d’Hebrón, pels vols de la 7,15, a la resta de personal.
Continuarem el viatge cap a la AP-7 per anar a l’Estany, tot passant per Caldes de Montbui i
Moià, en arribar a L’Estany esmorzarem en el Restaurant del Monestir i després els que ho
desitgin, amb un cost de 3,- €, podran visitar el Monestir de Sta. Maria de l’Estany que és
una joia del romànic, en especial el seu claustre. Pensem dedicar-hi a aquesta visita com a
màxim ½ hora, per iniciar després la 5ª etapa.
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 78 km.
Distància ja recorreguda del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” fins ara: 69,50 km
Sortirem de la Plaça del Monestir de Sta. Maria de l’Estany (875 m) pel carrer de Mn. Cinto
Verdaguer en direcció NE i sortirem del poble i agafarem un camí ample que passa per
davant el molí del grau.
3,5 Km Punt més alt de l’etapa (918 m) a partir d’aquí la resta de l’etapa és tot baixada, al
principi una mica forta però poc a poc es va suavitzant.
7,7 Km Torrent de la Farigola (645 m) passarem prop de varies masies.
9,3 Km Entrarem en la carretera BV-4317 (615 m) poc transitada i la seguirem en un tram
d’aproximadament 1 Km.
11,8 Km Entravessarem la masia l’Aliberc de Baix.
12,9 Km Passarem pel costat del camp de futbol de Sta. Eulàlia de Riuprimer (551 m)
15,3 Km Creuarem la carretera BV-4316 (523 m)
16,7 Km Passarem per les afores del poble Sentfores (506 m) també anomenat La Guixa.
17,8 Km Passarem per un pont sota la carretera C-17 (479 m)

19,2 Km Entrada a la ciutat de Vic, pont sota la carretera N-152a (474 m), a uns 200 m. i a la
nostra dreta hi ha un centre comercial de LIDL a on hi trobarem l’autocar.
Podrem deixar-hi els pals i les motxilles.
Ens agradaria continuar fins la plaça de la Catedral per fer-nos una foto de grup al peu del
monument a l’Abat Oliba.
20,3 Km Plaça de la Catedral (475 m). Com que creiem que l’autocar podria tenir dificultats
per aparcar en la zona propera al centre de la ciutat, potser el més convenient és que ens
esperi en el LIDL. De totes maneres sobre la marxa decidirem.
“Bona ruta”

