
                         
           
                                                                          

                                                               

15 de febrer de 2015  
 

13ª ETAPA: St. Pau de Segúries - Molló 
 

Recorregut:  18,8 Km    Horari (aprox.): 7 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 la resta de personal davant 
l’Hospital de la Vall d’Hebrón, pels vols de la 7,15. Continuarem el viatge cap a Vic, Ripoll i 
St. Joan de les Abadesses a on pararem per esmorzar i després iniciarem l’etapa a peu.   
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 143 km. 
 
Distància ja recorreguda del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” fins ara: 184,2 km  
 
Iniciem l’etapa a St. Pau de Segúries (804 m) creuem la carretera i ens dirigim cap el 
càmping “Els Roures” que deixem a la nostre dreta fins arribar a una cruïlla de camins, molt 
coneguda per nosaltres ja que hi vàrem passar quan fèiem la Ruta del Prat al Canigó i 
posteriorment fent el GR-1, girem a l’esquerra en direcció nord. Seguirem el curs del canal. 
 
1,6 km Pont de la Rovira (845 m) deixem el canal i seguim per un camí carreter. 
 
2,3 km Can Peric, actualment és un restaurant (862 m) el camí continua en lleugera 
pendent. 
 
4,3 km Ermita del Remei (910 m) és una espectacular església situada en mig dels prats, el 
segon diumenge de maig hi fan un popular aplec. Retornem al camí passant per una bonica 
i arranjada masia. 
 
6,3 km Colònia Estevenell (904 m). 
 
7,4 km Gasolinera (932 m) , al seu davant hi ha una gran zona d’aparcament. A la nostre 
dreta hi podem veure uns nius de metralladores dels anys 40. Estem entrant ja a 
Camprodon. 
 
8,7 km Camprodon (958 m) passarem pel centre de la població i anirem cap a la plaça de 
Sta. Maria i el monestir de St. Pere. Seguirem un camí paral·lel a la carretera i passarem pel 
costat de la font del Ferro. 
 
10,2 km Cementiri (974 m). 
 



10,7 km Carretera C-38 que va de Camprodon a Coll d’Ares. La seguim un petit tram. 
 
10,9 km . Deixalleria (974 m), a partir d’aquest punt el camí esta cimentat i iniciem una puja. 
 
13,2 km Masia El Guillot (1160 m) per aquesta zona hi trobem moltes masies amb ramats de 
vaques i cavalls pasturant. 
 
13,7 km Masia Freixenet de Dalt (1217 m) el camí continua pujant. 
 
14,7 km Pla d’en Sala (1330 m) des d’aquest punt ja veurem les cases del poble de Molló, la 
carretera que arriba al Coll d’Ares i també el cim del Canigó, si el dia és clar podrem fruir 
d’una panoràmica magnífica. Estem en el punt més alt de l’etapa. 
 
16,6 km Masia El Galceran (1302 m) tenen unes grans instal·lacions pel bestiar.  
 
18,8 km Molló (1185 m) petit poblet d’uns 200 habitants, en el que hi ha l’església romànica 
de Sta. Cecília i la capella de Sant Sebastià.  
 
L’autocar ens esperarà en aquesta població per tornar-nos a casa. 
 
 

  “Bona ruta” 
 
 
 


