
                         
           
                                                                          

                                                               

17 de maig de 2015  
 

14ª ETAPA: Molló – Prats de Molló 
 

Recorregut:  18,6 Km    Horari (aprox.): 6,5 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 pels vols de la 7,15 passarem per la ronda de dalt de Barcelona per recollir la resta 
de personal davant l’Hospital de la Vall d’Hebrón. Continuarem el viatge cap a Vic, 
Camprodon i Molló a on pararem per esmorzar i des d’allà mateix iniciarem l’etapa a peu.   
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 158 km. 
 
Distància ja recorreguda del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” fins ara: 203 km  
 
Iniciem l’etapa a la plaça Major de Molló (1188 m) i seguirem en direcció nord pel carrer de 
Setcases. Continuarem pujant i passarem pel costat d’un dipòsit d’aigua. 
 
1,1 km  Can Pletis (1356 m) és una antiga masia que actualment està molt ben arreglada.  
 
2,4 km  Pla Bollàs (1417 m) continuem caminant entre prats de pastures, si el dia és clar, 
vers el nord-est veurem el majestuós Canigó. Ara baixarem per entre uns prats. 
 
3,5 km  Clot de St. Benet (1291 m) travessarem la riera.  
 
3,7 km  Masia deshabitada del Graell de Dalt (1309 m)     
 
4,8 km  Pont sobre el riu Ritort (1196 m) tenim davant mateix el poble d’Espinavell. 
 
5,4 km  Espinavell (1260 m) per uns carrers molt costeruts arribem al centre d’aquest petit 
poble. 
 
7,7 km  Fabert (1396 m) en aquest petit nucli rural tan sols hi viuen 5 o 6 persones. 
 
9,3 km  Clot de les Dous (1452 m) ara el camí s’enfila fort. 
 
10,3 km  Collada de Prats (1600 m) estem pràcticament en el punt més alt de l’etapa, ara el 
camí planeja uns 700 metres. 
 
11 km  Coll de Fabert (1602 m) 
 



11,7 km  Refugi de pastors (1521 m) i seguirem un camí que baixa molt. 
 
15 km  Camí Forestal de les Carboneres (986 m) 
 
17,1 Carretera a Prats de Molló D-115 (824 m) la seguirem fins arribar al poble. 
 
18,6 km  Prats de Molló (792 m) 
 
L’autocar ens esperarà en aquesta població per tornar-nos a casa. 
 
 

  “Bona ruta” 
 
 
 


