
                         
           
                                                                          

                                                               

21 de setembre de 2014  
 

9ª ETAPA: Pruit – Coll de Bracons 
 

Recorregut:  15,1 Km    Horari (aprox.): 5,30 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 Vic, 
pararem a Cantonigròs per esmorzar i després l’autocar ens deixarà a Pruit a on iniciarem 
l’etapa.   
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 117 km. 
 
Distància ja recorreguda del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” fins ara: 130,5 km  
 
Iniciem l’etapa a Pruit (944 m),  seguirem un tram per la carretera asfaltada en direcció NW,  
 
1,4 km El Collell (927 m), es tracta d’una gran masia, ens desviaren per l’esquerra i la 
deixarem a la nostre dreta, continuarem pujant. Cal fer atenció ja que el camí esta poc 
marcat i és perdedor. 
 
3,0 km Masia del Bosc (1012 m), en el seu moment es va iniciar la seva reconstrucció però 
la obra no esta acabada. Cal destacar les grans dovelles de la porta d’entrada. Actualment 
sembla deshabitada. Travessem molts prats amb bestiar que hi pastura i el camí no esta 
marcat, sols intueixes la direcció. 
 
4,7 km Cal Santcrist (1085 m) només hi queda el petit paller, la resta de la masia es va 
desmuntar i es va construir en un altre indret. El camí es fa més costerut. 
 
5,7 km Coll de Saiols (1108), acabem de passar una gran fageda i girem a l’esquerra per 
anar a trobar un prat que veiem al peu del single del Pla d’Aiats, hem de procurar no perdre 
gaire altura. 
 
6,3 km Pas d’un rec (1062 m), és un indret curiós a on el torrent passa a entre dues roques. 
 
7,0 km Casanova dels Recons (1089 m) masia tradicional encara avui en plena activitat 
agrícola i ramadera. Hem de passar per entremig de les cases. 
 
7,8 km Coll de Bram (1182 m) estem al peu de les escales que pugen al Santuari de la Mare 
de Déu de Cabrera. En aquesta ocasió no hi pujarem. Cal dir que les dades d’altura que 



figuren en els cartells d’informació no son les mateixes que registre el meu dispositiu de 
GPS, desconec la causa. Iniciarem un fort descens per un camí de l’esquerra en direcció 
NW. 
 
9,2 km Cal Vidrier (975 m) en aquest punt seguirem un camí carreter. Passarem pel Collet 
de St. Julià de Cabrera, l’ermita ens queda una mica apartada, al darrera i a la nostre 
esquerra, al costat d’unes masies. 
 
10,2 km Cal Campamar (964 m) deixem la masia i un petit estany a la nostre esquerra. 
 
11,3 km Torrent del Cantinell (865 m) en poca distància el creuem dues vegades, en dies de 
pluja pot ser problemàtic travessar-lo. 
 
12,4 km El Prat de la Vola (832 m) és el punt més baix de tot el recorregut. En aquesta zona 
hi ha dues cases de pagès. Iniciem la pujada constant fins quasi el final de l’etapa, entrarem 
en el gran bosc de la Grevolosa, és una extraordinària fageda. 
 
13,8 km Trencall del camí de l’ermita de St. Nazari (986 m), no la visitarem. 
 
15,1 km Coll de Bracons (1136 km) per aquí passa l’antiga carretera que va de St. Pere de 
Torelló a St. Esteve d’en Bas. 
 
L’autocar ens esperarà en aquest punt per tornar-nos a casa. 
 
 

  “Bona ruta” 
 
 
 


