
                         
           
                                                                          

                                                               

18 de maig de 2014  
 

7ª ETAPA: Parador de Sau - Tavertet 
 

Recorregut:  13,9 Km    Horari (aprox.): 5 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 fins el Parador de Sau on 
iniciarem l’etapa.   
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 100 km. 
 
Distància ja recorreguda del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” fins ara: 106 km  
 
Aquesta etapa tindria de començar en el Monestir de St. Pere de Casserres, però per no 
repetir part del camí que ja es va fer a l’anada, la iniciarem en el Parador de Sau. 
 
El recorregut “oficial” del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” s’enfila cap el Puig del Far i Roca 
Falconera, passant finalment per Vilanova de Sau, hem cregut convenient modificar 
parcialment el seu recorregut, passant per la vora del pantà, per tal que el conjunt de l’etapa 
no resulti tant feixuga.    
 
Iniciem l’etapa en el Parador de Turisme de Sau i seguim la carretera en direcció sud. 
 
0,7 km  Coll de Terrades (528 m)  deixem la carretera principal i agafem una de secundària 
a la nostre esquerra que baixa cap el pantà, la seguim amb petites pujades i baixades, va 
resseguint la riba del pantà, dins un bosc espès, és un camí agradable. 
 
5,1 km  Can Mateu (440 m) és un conjunt d’instal·lacions d’una gran casa de colònies, el 
camí passa pel mig. 
 
5,8 km  Les Tallades (451 m) en aquest punt deixem la carretera que hem anat seguint i 
agafem un corriol del camí que baixant del single passa per Vilanova de Sau i que tal com 
hem dit abans és més dur que no pas el de la vora del pantà. 
 
8,2 km  Sant Romà de Sau (529 m) aquí hi trobarem algunes casa i per una escala de 460 
graons baixarem a la presa del Pantà de Sau.  
 



8,9 km  Presa del Pantà de Sau (433 m) passarem a l’altre costat del riu Ter i iniciarem la 
pujada cap al poble de Tavertet per la carretera. 
 
10,8 km Restaurant La Riba (489 m)  continuem pujant i poc després deixem la carretera per 
seguir a la nostre dreta un camí de terra, que poc després al fer-se més costerut es 
converteix en corriol. 
 
13,9 km Tavertet (876 m) on les cases son de pedra i s’ha intentat mantenir un estil de 
construcció harmònic amb el paisatge. Les vistes sobre el pantà de Sau son espectaculars. 
A mitjans del S. IX vivien en el municipi prop de 500 persones, actualment no arriben a les 
150.   
En aquest poble hi trobarem l’autocar que ens ha de tornar a casa. 
 
  

 “Bona ruta” 
 
 
 


