
                                       
                                     

                                                                          

                                                               

15 d’abril de 2018  
 

4ª ETAPA: Sant Jaume d’Alboquers – L’Estany  
 

Recorregut:  17,49 Km    Horari (aprox.): 7 h  

 
Sortida: A les 7 del matí del Prat  

 
ITINERARI 

 
A  les 7,00 h del matí l’autocar recollirà personal en El Prat de Llobregat Carrer Lleida / Plaça de 
Catalunya a les 7,10 h recollirem altres companys en el pàrquing de RENFE, zona de Ca l’Alaio i a 
les 7,20 recollirem la resta de companys al Valle de Hebrón en la parada que hi ha al costat del 
poliesportiu en front de l’Hospital. 
Tot seguit continuarem el viatge per la AP-7 i C-17, esmorzarem en una àrea de servei de l’Eix 
transversal C-25, després agafarem la carretera C-62 que va cap a Olost i a 1 km l’autocar ens 
deixarà i allà iniciarem el recorregut a peu. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 91 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 3, des de Vidrà: 48,32  km. 
 
Iniciarem el recorregut en la zona de Sant Jaume de Boquers (766 m) i a uns 200 metres deixarem la 
carretera C-62 i seguirem un camí carreter a la nostre dreta que passa a tocar de dues masies, 
primer Cal Ignasi i després El Clot del Forn. 
 
6,87 km  Ermita de Sant Genís (561 m ) 
 
8,5 km  Carretera C-670 (687 m) seguirem uns 400 metres pel voral de la carretera en direcció sud. 
 
11,26 km  Pont sota l’autopista C-25 (700 m) 
 
12,8 km  Ermita de Sant Feliuet de Terrasola (650 m) 
 
17,49 km  L’Estany (885 m) a on finalitzarem l’etapa i trobarem l’autocar que ens ha de retornar a 
casa.  
L’Estany es un poble d’uns 400 habitants i el seu nom prové precisament d’un estany que vers l’any 
1570 l’abat del monestir de Santa Maria el va fer assecar per evitar les infeccions que les seves 
aigües estancades produïa als habitants de la zona. 
El Monestir de Santa Maria de l’Estany es una joia del romànic i te un claustre molt interessant.  
Mirarem de consultar si podem visitar aquest monument abans d’iniciar l’etapa següent, es a dir la 
que farem el 13 de maig.   
 
Valoració de dificultat d’aquesta etapa segons IBP Índex, HGK = 65                   “Bona ruta” 


