TRAM VIC – ST JOAN DE LES ABADESSES

GR 151

DE VILANOVA DE SAU
A TAVERTET

DADES TÈCNIQUES
DISTÀNCIA RECORREGUDA
10.008 m
ALTURA MÀXIMA
881 m

La ruta de Vilanova de Sau a Tavertet, és d’una bellesa
extraordinària, ja que combina dues formes d’admirar un paisatge
molt especial.
D’una banda en creuar la vall ens sorprendrà la visió de la gran
cinglera que separa el Collsacabra de les Guilleries com si d’un gran
monument natural es tractés. De l’altre, després d’una ascensió per
la cinglera del tot muntanyenca, admirarem la vall i el pantà de Sau
enclavats en el melic de la contrada des del cim del monument
mateix. Per acabar, Tavertet no deixarà a ningú indiferent...

ALTURA MÍNIMA
398 m
ASCENSIÓ ACUMULADA
663 m
DESNIVELL SORTIDA-ARRIBADA
297 m

Canoes Sau - Pachamama
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Casa de poble

TRAM VIC – ST JOAN DE LES ABADESSES

GR 151

DETALL DE LA RUTA
PUNT
NÚM.

DISTÀNCIA
RECORREGUDA
(km)

HORA
(45 km/h)

DESCRIPCIÓ

00:00:00

El punt de sortida de l’etapa és
davant

mateix

de

ALTURA
GPS (m)

RUMB
TRACK (º)

PENDENT
(%)

COORDENADES

0

572.9

000

0.00

156

564.7

071

-5.80

363

549.6

101

-6.45

41º56.888'N
002º23.208'E

l’oficina

41º56.843'N
002º22.961'E

d’informació del poble. Aquí ens
endinsarem al nucli pel passeig
de Jacint Verdaguer.
00:02:54

La plaça de Serrallonga, pren el
nom del conegut bandoler que

41º56.828'N
002º23.083'E

va córrer per les Guilleries a
mitjans del s.XVII.
Davant de la parròquia deixem el

00:06:00

nucli i iniciem un descens per la
dreta de la plaça.

00:14:53

Creuem la carretera que porta a 955.9
la presa de Sau, preneu atenció!

514.8

060

-5.85

41º57.030'N
002º23.418'E

00:32:02

En aquest encreuament trobem

468.4

108

-4.44

41º57.489'N
002º23.819'E

la pista de Can Mateu i Les
Tallades que ens portaria fins al
Parador de Vic.
Prendrem el pont sobre el
torrent de Moran a la dreta,
per deixar la pista asfaltada
poc més tard de creuar-lo, tot
seguint el curs del GR 2 cap a
l’esquerra.
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Feu atenció perquè tornem

00:46:11

a

creuar

la

carretera!!

GR 151

3042

499.2

063

5.31

41º57.632'N
002º24.205'E

3347

511

129

5.03

41º57.616'N
002º24.344'E

4125

522.8

323

-0.30

41º57.723'N
002º24.536'E

4578

525.6

054

0.36

41º57.925'N
002º24.588'E

5003

456.3

050

-35.47

41º58.045'N
002º24.729'E

6984

487.2

005

3.02

Prenem el camí del Portet a
l’altre vora.
00:50:46

Transitem aeris paral·lels a la

01:02:26

Creuem pel davant de la façana

carretera per un camí de quads.

del mas Francesc, en direcció al
cementiri de Sant Romà.

01:09:13

Un cop al centre de Sant Romà,
tombem a la dreta cap a les
escales

dels

enginyers,

construïdes durant la construcció
del

pantà,

que

com

una

vertiginosa drecera ens menen
directament a la presa.
El pantà de Sau va negar l'antiga

01:15:36

vall i el poble de Sant Romà de
Sau el 1962. Ocupa 17 km de llarg
i 1,3 d'ample. El segueixen el
pantà de Susqueda i el del
Pasteral. En aquest punt podeu
observar la central de control i
les comportes de desaigua.
01:45:19

Al pas per l’hotel La Riba, antic
vestigi de l’antic poble, podem
observar

la

col·lecció

de

fotografies que hi ha al bar, de
com era la vall de Sau abans de
la inundació.
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41º58.531'N
002º24.760'E
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01:46:18

A la dreta, podríem retallar la

GR 151

7050

486.6

336

-1.78

41º58.566'N
002º24.765'E

7279

478.6

335

5.00

41º58.611'N
002º24.653'E

7922

541.1

010

7.60

41º58.869'N
002º24.674'E

9296

855.6

050

-12.26

41º59.470'N

ruta fins a Rupit tot seguint la
pista pavimentada. Continuarem
però, recte, en direcció a les
cingleres per enfilar-nos cap a
Tavertet.
Deixem la carretera que porta al

01:49:44

club nàutic de Sau, on hi ha un
restaurant

i

una

àrea

de

barbacoes. Des del club nàutic
podeu veure el campanar de Sau
al davant mateix. Ens desviem
per la pedregosa pista que
s’enfila a la dreta.
S’acaba progressivament el bon

01:59:23

camí. A partir d’aquest punt,
l’escalada del cingle es fa cada
cop més vertical, sense arribar a
comprometre

la

nostra

seguretat. Les vistes durant
l’ascens son molt espectaculars i
la zona és freqüentada pels
rapinyaires.
02:19:59

Arribats al pla de dalt, la cosa es
torna

a

suavitzar.

Som

a

l’entrada del fabulós pla del
Castell (a l’esquerra) on s’hi
poden visitar les ruïnes d’una
antiga muralla ibèrica i també les
restes d’un castell visigot. La ruta
però acaba d’arribar al poble de
Tavertet que queda a pocs
metres seguint cap a la dreta.
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Entrem a Tavertet pel carrer de

02:25:56

Dalt, i de seguida trobarem el

GR 151

9692

845.3

036

1.76

41º59.623'N
002º25.005'E

10008

869

044

-0.09

41º59.749’N
002º25.157’E

nucli de l’antic poble, on les
cases de pedra calcària encara
mantenen l’esperit d’un poble
roquer i autèntic del Collsacabra.
A Tavertet hi ha un fabulós

02:30:40

museu d’eines del camp, i una
església

románica

de

gran

bellesa, informeu-vos.
També trobareu tota mena de
serveis,

bar,

restaurants,

allotjament,

i

d’informació

als

l’oficina
peus

de

l’Ajuntament.
A mitjans del s.IX, es comptaven
al

municipi

prop

de

500

habitants, al 2007 no superaven
els 150.
Les vistes des del poble son
espectaculars.

www.camioliba.cat I

5

TRAM VIC – ST JOAN DE LES ABADESSES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Mapa del tram

Gràfic de desnivell
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