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DE VIC A
FOLGUEROLES

DADES TÈCNIQUES
DISTÀNCIA RECORREGUDA
10.710 m
ALTURA MÀXIMA
601 m
ALTURA MÍNIMA
466 m
ASCENSIÓ ACUMULADA
128 m
DESNIVELL SORTIDA-ARRIBADA
65 m

De la contemporània ciutat de Vic al poble de Verdaguer, una etapa
carregada d’història, on un hi veu la transició del mon urbà al món
rural de les masies, antics molins i conreus.
Vic és un referent en el món firal català, amb esdeveniments com el
Mercat de Música Viva, Mercat del Gust, Saló de la Muntanya, Fira
d’Antiguitats de Vic, Mercat Medieval i no oblidem els populars
mercats setmanals, els dimarts, els dissabtes, i el nou mercat del
diumenge. Vic reuneix una gran mostra d’edificis emblemàtics, des
de l’època del romànic passant pel barroc fins al modernisme. Vic és
una de les ciutats catalanes més representatives del passat i la
història del nostre país.
Aquesta, és doncs una etapa per a assaborir la història i la cultura
de la Plana i gaudir al mateix temps dels paisatges i tradicions de
pagès.

NOTES
………………………………………………………..…
………………………………………………………..…
………………………………………………………..…
………………………………………………………..…
………………………………………………………..…
………………………………………………………..…
………………………………………………………..…

www.camioliba.cat I

1

Vic

TRAM VIC – ST JOAN DE LES ABADESSES

GR 151

DETALL DE LA RUTA
PUNT
NÚM.

HORA
(45 km/h)

DISTÀNCIA
RECORREGUDA
(km)

DESCRIPCIÓ

Sortim de la plaça del Bisbe

00:00:00

Oliba, i giravoltant el Museu

ALTUR
A GPS
(m)

RUMB
TRACK (º)

PENDENT
(%)

COORDENADES

41º55.709'N

0.000

491

033

0

0.037

495

068

3.7

41º55.725'N
002º15.335'E

0.194

499

071

-1.4

41º55.752'N

002º15.320'E

Episcopal per l’esquerra, enfilem
amunt cap al carrer de Dues
Soles. Cal mencionar que el
Museu

Episcopal

inaugurat

pel

de

bisbe

Vic,
Josep

Morgades el 1891, alberga
algunes de les col·leccions d’art
romànic i gòtic millors d’Europa.
Fou declarat el 2001 Museu
d’Interès Nacional.
00:00:33

Si disposeu d’un moment no
oblideu de visitar la Catedral, on
conflueixen el romànic, el gòtic,
el

barroc

i

el

neoclàssic

juntament amb part de la
col·lecció de pintures de Josep
Maria Sert.
00:02:54

El Temple Romà del s.II, és sens
dubte un des edificis més
singulars i representants de
l’antigor de la ciutat. Al temple
s’hi

celebren

exposicions,

conferències, etc. La visita al
temple

forma

part

d’un

recorregut turístic pel Centre
històric amb més de 30 edificis
d’alt

valor

arquitectònic o artístic.
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00:04:26

Creuem la Rambla Passeig, que
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0.297

498

051

-2.1

0.483

492

079

-2.8

1.553

477

094

-2.3

conjuntament amb el centre

41º55.771'N
002º15.512'E

històric de Vic representa un dels
centres neuràlgics de la ciutat,
acollint

tota

mena

d’esdeveniments com el conegut
Mercat del Ram.
00:07:14

Creuem la Plaça de la Divina
Pastora, antiga plaça de la Presó

41º55.843'N
002º15.604'E

de Vic, l’antiga presó era on ara
hi

trobareu

l’ambulatori.

I

enfilem el carrer de Sant Jordi.
00:23:18

Deixem el nucli de Vic enrere,
comença l’excursió per la plana

41º56.224'N
002º16.133'E

agrícola i ramadera de Vic. Fem
dreta pel carrer J.V.Foix.
41º56.253'N

00:26:52

A l’alçada de can Serreta,
continuem recte cap al pont.

1.792

474

059

-0.3

00:33:04

Aquest pont de pedra medieval

2.205

467

104

-2.4

3.345

480

049

-1.5

3.844

480

210

1.2

41º55.934'N
002º17.147'E

4.358

487

089

3.6

41º55.691'N
002º17.228'E

sobre el Gurri, anomenat Pont

002º16.297'E
41º56.354'N
002º16.562'E

d’en Bruguer, fou iniciat l’any
1348 però la Pesta Negra
n’entorpí la construcció i no fou
acabat fins l’any 1434. Passat el
pont girarem a la dreta.
Passat can Castells, girem

00:50:10

sobtadament a l’esquerra rere

41º55.835'N
002º16.823'E

un amuntegament de pedres.
Un

00:57:39

cop

a

l’Aragall,

girem

novament a la dreta entrant
gairebé al poble

01:05:21

Passat ben a prop del cementiri,
després de creuar els grans
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plans de l’Aragall, entrem al
nucli de Calldetenes just fins a la
plaça de la Roca, on girem a
l’esquerra

per

un

carrer

perimetral en direcció a les
afores.
01:11:31

Seguim la ruta dels molins, un

4.768

498

-57

0.9

41º55.764'N
002º17.500'E

camí fresc i molt concorregut
que uneix els diferents molins de
la zona. Just abans del molí del
Pujol, amb la seva colla d’ànecs,
girem a la dreta tot seguint el
torrent de Sant Martí.
Atenció perquè en aquest punt

01:18:11

creuem

la

carretera

de

41º55.667'N
002º17.735'E

5.213

509

126

2.1

5.472

512

087

2

5.728

518

120

3.6

5.759

519

086

3.7

41º55.676'N

6.168

538

091

6.8

41º55.650'N
002º18.350'E

Calldetenes.
01:22:04

Molí de la Frontera. Tot i que es
desconeix la data de la seva

41º55.623'N
002º17.893'E

construcció, hi ha documents des
del 1.232 que parlen d’un acord
d’us de l’aigua.
01:25:54

Amb la construcció de l’Eix
Transversal, es va fer malbé

41º55.685'N
002º18.052'E

l’antiga bassa del molí de
Rosanes, però la casa en sí es
conserva prou bé. N’hi ha
constància des del 1.650.
01:26:23

Fem atenció perquè creuarem
l’Eix Transversal per sota el pont
de les Viles...
El molí de la Calvaria es remunta

01:32:31

al segle XI i la primera notícia
documental és del 1236. El molí
va funcionar fins l'any 1980 i
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actualment és dedicat a museu i
es pot visitar, tots els diumenges
de 10 a 12 h. S’hi pot entendre
tot el cicle del blat, des de que es
planta fins a la seva panificació
un cop ha estat transformat en
farina.
01:34:12

Sant Martí de Riudeperes és una
parròquia
documentada

6.280

548

089

5

6.470

551

108

3.2

romànica
per

41º55.631'N
002º18.425'E

primera

vegada el 1050, i que en un
temps fou el centre del municipi
del mateix nom, avui fusionat a
Calldetenes. L’antiga rectoria,
avui convertida en masia rural, es
troba voltada de camps de
conreu i masies.
Molí del Nadal. L'habitatge està

01:37:03

totalment modificat i és difícil

41º55.626'N
002º18.556'E

trobar-hi restes de l'antic molí
01:42:02

Agafem el passeig del Torrent
fins a la font d’en Pep.

6.803

563

105

0.4

01:50:29

Font d’en Pep, aquí podeu
recollir aigua.

7.366

572

178

1.5

01:53:33

Entrats al parc de les Set Fonts,

7.571

581

126

6.2

8.142

600

102

1.5

tenim ara a l’esquerra l’Oficina

41º55.634'N
002º18.787'E
41º55.460'N
002º19.104'E
41º55.367'N
002º19.160'E

d’Informació de l’Espai Natural
de Guilleries- Savassona.
Al segle XVII hi havia fins a 27

02:02:07

obradors amb forn que es
dedicaven a la ceràmica per anar
al foc, per aquest motiu es
coneixia el poble amb el nom de
Sant Julià de Les Olles. Sant Julià
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de Vilatorta sols compta amb un
artesà terrissaire. En destaquen
les

cases

esgrafiats

senyorials,
i

els

els

detalls

modernistes a les antigues
torres d’estiueig. Al poble hi
trobareu tota mena de serveis.
02:07:42

Sortint ja del poble, davant la

8.514

599

356

0.8

8.730

601

019

-0.4

masia de l’Albereda, actualment

41º55.507'N
002º19.610'E

reconvertida en luxós hotel,
trobem l’ermita de Sant Roc.
Sortint ja del poble, prenem

02:10:56

un camí ombrívol entre bosc i

41º55.622'N
002º19.614'E

terra de conreu.
02:21:10

Arribats a can Tramuntana
tombem a l’esquerra.

9.412

586

302

-1.3

02:34:20

Som a la font Trobada, on el 2002

10.29

560

273

-0.2

l’artista Perejaume traçà en

41º55.905'N
002º19.871'E
41º56.270'N
002º19.523'E

format gegant la signatura del
poeta Verdaguer modificant el
traçat del torrent de Folgueroles.
02:36:14

Atenció perquè anem a creuar la
carretera.

10.42

562

288

-1

41º56.274'N
002º19.435'E

02:40:40

Final d’etapa, som a Folgueroles,

10.71

556

288

-1.8

41º56.325'N
002º19.231'E

poble natal del poeta Verdaguer
i també de Nani Roma. Un poble
amb encant, el nucli del qual es
formà a l’alta Edat Mitjana. El
municipi compta amb un dels
sepulcres

megalítics

importants

de

més

Catalunya

i

alberga també una casa- museu
dedicada al poeta, que cal visitar.
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Mapa del tram

Gràfic de desnivell
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