
                         
           
                                                                          

                                                               

15 de juny de 2014  
 

8ª ETAPA: Tavertet - Pruit 
 

Recorregut:  10,6 Km    Horari (aprox.): 3,5 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 ronda 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 petita 
població de Tavertet a on esmorzarem i tot seguit iniciarem l’etapa.   
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 116 km. 
 
Distància ja recorreguda del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” fins ara: 119,9 km  
 
Iniciem l’etapa a Tavertet (869 m) i seguirem en lleugera pujada el camí asfaltat, en direcció 
NE, que va cap a Rupit. Passarem pel costat del dipòsit d’aigua municipal. 
 
3,3 km  Masia de l’Avenc (1031 m) casal gòtic del S. XIII ara restaurat i dedicat al turisme 
rural. El camí transcorre per la part superior del cingle de l’Avenc, a la nostre dreta tenim un 
impressionant penya-segat. En aquest tram passarem per una zona de pastures anomenada 
Pla Boixer, degut a que sols hi creixen els boixos. Des del seu mirador i en dies clars, 
podem veure les Medes, situades a 64 km en línea recta, el santuari del Far, l’ermita 
romànica de Sant Joan de Fàbregues, just a sota nostre i també el poble de Rupit. 
 
5,6 Km  Masia de Rajols (1086 m)  just passada la masia el camí fa una forta baixada fins 
arribar a la Font de Rojals, allà agafarem un corriol a la nostre dreta, seguirem el curs del 
torrent de Sabaters. Arribats a les pastures de del Soler, el fort desnivell minva per 
reprendre’s en el últim tram d’entrada al poble. 
 
7,6 km  Rupit (874 m) És un dels pobles més pintorescos de Catalunya, a cavall del camí ral 
entre Vic i Olot, tingué el seu màxim esplendor cap el S. XII que fou habitat per famílies 
nobles dedicades al comerç. Sortim del poble prenent el camí carreter que voreja la riera de 
Rupit situat a l’altre costat del pàrquing. Creuarem el preciós i bucòlic molí del Soler, 
seguirem per la carretera. 
 
9,1 km  Pont de Rocallisans (874 m) i enfilarem el sender que ens portarà fins el poble. 
 
10,6 km  Pruit (949 m) és un nucli rural annexionat l’any 1977 a Rupit, el formen tota un sèrie 
de masies escampades pel territori, en aquest punt tan sols hi ha l’església romànica de 
Sant Andreu i la rectoria. 



A Pruit hi trobarem l’autocar que ens portarà al restaurant “La Devesa” situat en el Km. 35 de 
la carretera de Vic a Olot a on dinarem. 
 
En acabar el dinar pujarem altre cop a l’autocar que ens retornarà a Barcelona i al Prat. 
 
  

  “Bona ruta” 
 
 
 


