
                         
           
                                                                          

                                                               

18 de gener de 2015  
 

12ª ETAPA: Vallfogona de Ripollès – St. Pau de 
Segúries 

 
Recorregut:  16,8 Km    Horari (aprox.): 6,15 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, Ripoll 
i Vallfogona de Ripollès 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: 130 km. 
 
Distància ja recorreguda del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” fins ara: 167,4 km  

 
Iniciem l’etapa a Vallfogona de Ripollès (949 m) , seguim uns 100 m per la carretera N-260 
en direcció a Ripoll i agafarem un corriol a la nostra dreta que s’enfila fort cap el Serrat del 
Pollastre. 
 
1,8 km  Coll de la Font de l’Orri (1119 m) que és el punt més alt de l’etapa, allà hi trobarem 
uns prats esplèndids i iniciarem tot seguit el descens cap a les valls del Ter per un bosc de 
pins i fajos.  
 
3,6 km  Can Jombi (877 m), trobarem la masia a la nostre dreta i seguirem una pista 
encimentada en direcció NW. 
 
4,6 km  Masia Les Llances (860 m), si el terreny és sec girarem bruscament cap a la dreta 
per un camí secundari i baixarem a la riera, altrament per evitar el camí enfangat 
continuarem recte descendint cap el poble. 
 
6,1 km  Sant Joan de les Abadesses (771 m) passarem pel Moli Petit que actualment és un 
centre de formació Eco-museu i arribarem a la plaça del monestir. Travessarem el poble i 
passarem pel pont gòtic fins arribar a les Cinc Fonts. Prenem l’antiga via del tren, avui Via 
Verda deixant el poble enrere.   
 
7,6 km  Molí de Malatosca (780 m)  
 
8,7 km  Mas de la Batllia (798 m) 
 



11,1 km  Pont de Reixac (804 m) 
 
12,4 km  Antiga fàbrica del Marquès (824 m) creuarem el rec de Cal Frare per una palanca. 
 
13 km  Pont de la Perella (824 m) creuem el riu Ter en aquest punt i anirem a trobar la 
carretera de Camprodon. 
 
16,8 km  Sant Pau de Segúries (867 m) anirem a parar al centre de la població a on podrem 
prendre algun refresc si ens ve de gust. 
 
L’autocar ens esperarà en aquesta població per tornar-nos a casa. 
 
 

  “Bona ruta” 
 
 
 


