
                         
           
                                                                          

                                                               

27 d’abril de 2014  
 

6ª ETAPA: Vic (Pont d’en Bruguer – St. Pere de 
Casserres 

 

Recorregut:  16,2 Km    Horari (aprox.): 6 h  

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

(El Prat)  
ITINERARI: 

 
A les 7 del matí l’autocar ens recollirà en la cruïlla de l’Avda. Verge de Montserrat / Coronel 
Sanfeliu del Prat, 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 Vic a on 
esmorzarem, tornarem a pujar a l’autocar que ens portarà a prop del Pont d’en Bruguer a on 
iniciarem l’etapa.   
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 83 km. 
 
Distància ja recorreguda del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” fins ara: 89,8 km  
 
Aquesta etapa te el seu origen a Vic en el mateix punt en que varem acabar l’anterior, però 
per evitar passar per indrets urbans i zones industrials hem preferit iniciar-la en el Pont d’en 
Bruguer (455 m) i tindrem ocasió de contemplar i admirar aquest bonic pont medieval S. XIV, 
Iniciem el recorregut en direcció est, per una pista amb el terra de formigó. 
 
1,7 km  Pas sobre la C-25 (492 m) continuem recte amb trams de terra i al final entrem en 
un polígon industrial. 
 
3,7 Km  Folgueroles (552 m) És el poble natal del poeta Mn. Cinto Verdaguer. El nucli antic 
es va formà en l’alta Edat Mitjana i te un gran encant. Travessem el poble i passem pel 
costat de la zona esportiva i per un petit bosc d’alzines sureres. 
 
4,5 km  Ermita de la Mare de Déu de la Damunt (570 m) és un indret molt agradable, per 
darrera l’església seguirem un corriol i continuarem en direcció nord. Fem un descens curiós 
per les escales dels Foquers. 
 
5,0 km  El Foques (518 m) , és una casa molt ben arranjada i a prop hi ha una font. Creuem 
la riera de Tavèrnoles i enfilem el poble pel camí veïnal. 
 
5,6 km  Tavèrnoles (540 m) Tot entrant al poble trobem una bonica i antiga masia, poc 
després ja estem davant la façana de l’església de St. Esteve, d’un romànic molt treballat, en 
especial el campanar i l’absis, esta documentada en el S. X, l’interior no te massa interès. 
Creuem la carretera BV-5213 que va cap el Parador de Sau. 



 
8,1 km  Bosc de Savassona (620 m) , Aquí hi trobarem algunes grans pedres  
característiques, com la “Pedra del Sacrifici”, la de “Les Bruixes” i la del “Home”, son uns 
monuments megalítics espectaculars. És una zona en la que també s’hi practica l’escalada. 
A dalt el turó hi ha l’Ermita de St. Feliuet, però no hi pujarem. 
 
11,6 km  Fussimanya (518) És una urbanització una mica dispersa, que pertany al municipi 
de Tavèrnoles, hi ha un restaurant de nomenada. Al final trobarem un sender curt que baixa 
molt vertical. 
 
12,8 km  Torrent de l’infern (455 m), Continuem el sender que desemboca a un camí més 
ample i el seguim cap a l’esquerra. 
 
14,5 km  Puig dels Moros (567 m)  
 
16,2 km  Restaurant de St. Pere de Casserres. (502 m). Som a la recepció del monestir, el 
recinte monàstic en queda uns metres més endavant. 
 
Com que creiem hi arribarem amb temps suficient, podrem prendre un refresc en el bar i 
també els que ho desitgin podran visitar el monestir que val molt la pena. 
El cost de l’entrada per grups de 25 persones és de 1,5 € el mateix preu que pels jubilats, en 
el cas de no ser-ho el preu és de 3,- €   
 
  

 “Bona ruta” 
 
 
 


