
                                       
                                     

                                                                                                      

13 de maig de 2018  
 

5ª ETAPA: L’Estany - Moià 
 

Recorregut:  12,4 Km    Horari (aprox.): 5 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 , C-17 i C-59,  l’autocar en deixarà a L’Estany, allà 
esmorzarem.  
Com que l’etapa no és gaire llarga, a les 10 del matí visitarem l’Església - Monestir de Santa Maria de 
L’Estany, d’estil romànic i que te un claustre de gran bellesa.  
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 79 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 3, des de l’inici a Vidrà: 65,81  km. 
 
Iniciarem el recorregut a peu en el mateix poble de l’Estany (877 m), un cop acabada la visita al 
monestir. Seguirem un petit tram de carretera en direcció nord fins la Capella de la Caritat i agafarem 
una pista forestal que puja suaument durant 2 km en direcció sud-est. 
 
3,5 km  Dolmen de Puig Rodó (1004 m), queda a tocar del camí i val la pena anar-lo a veure. 
 
4,4 km  Caseta Alta (963 m) situada en mig d’una gran vall i voltada de prats a on hi pasturen vaques.  
 
4,9 km Cruïlla de camins (955 m) hem d’agafar el de la dreta. 
 
7,4 km  Ermita de Sant Pere de Ferrerons (929 m) situada en l’entorn del Mas Nespler, forma un 
conjunt digna de visitar. 
 
8,9 km  Corriol (887 m) deixem la pista forestal que hem seguit fins ara i agafem un corriol a la nostre 
dreta que baixa amb notable pendent.  
 
10,4 km  Moli Vell de Passerell (729 m)  i a 400 mts. Trobarem el Moli Nou de Passerell situat al 
costat d’un petit llac a on hi podríem fer parada per dinar. 
 
 
12,4 km  Moià (714 m) és una població important d’uns 6.000 habitants, allà hi trobarem l’autocar que 
ens tornarà al Prat.   



Valoració de dificultat d’aquesta etapa segons IBP Índex, HGK = 44                   “Bona ruta” 


