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TRAM VIC – ST JOAN DE LES ABADESSES GR 151 

DE TAVERTET 
A L’ESQUIROL 
 
 

 
DADES TÈCNIQUES 
 

DISTÀNCIA RECORREGUDA 
16.126 m 

ALTURA MÀXIMA 
1.180 m 

ALTURA MÍNIMA 
673 m 

ASCENSIÓ ACUMULADA 
621 m 

DESNIVELL SORTIDA-ARRIBADA 
-172 m 

 

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

L’etapa que uneix Tavertet amb el poblet de l’Esquirol, és d’una 
bellesa extraordinària. La ruta transcorre al llarg de les cingleres del 
Collsacabra oferint unes vistes espectaculars del Massís del 
Montseny i sobretot de les Guilleries. En dies de bonança, o després 
d’una ventada, podreu observar el mar des del mirador de Pla 
Boixer. La zona és freqüentada pels rapinyaires i també és possible 
que trobeu vaques pasturant als prats. Un cop deixem la cinglera 
enfilem fagedes amunt fins al poblet de Cantonigròs, conegut pels 
seus productes locals i el Festival Internacional de Música que té lloc 
cada any la tercera setmana de Juliol . La baixada fins a l’Esquirol 
transcorre tot seguint el curs de la Gorga, sinuosa i aèria en alguns 
trams, on podrem visitar el fabulós salt d’aigua de La Foradada. 
 

 
Riera i pont. Miquel Planell 

 
Espectacle a l’albada. Carme Molist 
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TRAM VIC – ST JOAN DE LES ABADESSES GR 151 

 
DETALL DE LA RUTA 
 

PUNT 
NÚM. 

HORA 
(45 km/h) DESCRIPCIÓ 

DISTÀNCIA 
RECORREGUDA 

(km) 

ALTURA 
GPS (m) 

RUMB 
TRACK (º) 

PENDENT 
(%) COORDENADES 

 00:00:00 Sortim de la plaça de Tavertet, i 

enfilant el darrer carrer del 

poble, el de Galzeran Sacosta, 

direcció NE sortim del nucli. 

0 869 000 0.00 41º59.749'N 

002º25.157'E 

 00:01:41 Seguim la pista pavimentada que 
ens dirigeix al dipòsit d’aigua 
municipal. 

80.92 867 089 2.01 41º59.774'N 

002º25.231'E 

 00:02:53 Deixem el camí de Can Feló a la 

dreta. Camí que mena també a la 

petita cova de Can Feló, penjada 

al cingle. 

161.3 862 076 4.92 41º59.776'N 

002º25.289'E 

 00:04:13 A l’esquerra observem els turons 

testimoni de margues gris 

blavoses, coneguts a la comarca 

com a testimonis vivents dels 

que en algun moment del nostre 

passat hagué estat una 

muntanya, ara pelada i 

erosionada per causes 

meteorològiques, del pas del 

temps i per la pròpia debilitat del 

material. 

249.4 881.9 190 10.06 41º59.793'N 
002º25.348'E 

 00:08:34 Deixem la pista pavimentada per 
retallar un xic tombant a 
l’esquerra. 

540.3 902.1 107 -1.94 41º59.705'N 

002º25.500'E 

 00:14:24 Retrobem la pista pavimentada i 

passem un pas de bestiar. 

Des de Collsavenc, on som, fins a 

Rajols, el camí transcorre per 

928.7 948.7 012 9.37 41º59.734'N 
002º25.740'E 
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l’Espai dels Cingles de l’Avenc de 

Tavertet, cogestionat per la 

Fundació Territori i Paisatge i 

l’Avenc des del 2008, les 

impressionants vistes i la 

vegetació autòctona d’aquest 

espai natural únic, ens seran 

companyes de viatge, siguem 

doncs conseqüents amb aquesta 

iniciativa de preservació del 

medi. 

 00:24:44 Deixem a mà dreta un camí que 

marxa vora el cingle tancat amb 

una cadena, que s’uniria amb el 

nostre passada la masia, just 

abans de la Canal del Teix. 

1618 989.1 032 5.78 42º00.014'N 
002º26.051'E 

 00:40:02 El GR voreja les planes de l’Horta 

de l’Avenc tot entrant fins a 

creuar el Torrent de l’Abeurador. 

Dit torrent té dues peculiaritats 

importantíssimes: curs amunt 

ens apropa a una de les 

obertures de la cova del Serrat 

del Vent i curs avall es precipita 

per la cinglera formant un salt 

d’aigua espectacular de més de 

200 metres d’alçària. 

2637 1023.8 094 -2.92 42º00.448'N 

002º26.305'E 

 00:44:37 La masia de l’Avenc, un casal 

gòtic renaixentista, datada 

del s.XIII, ara restaurada i 

perimetrada, és una de les 

construccions més antigues 

de la contrada i actualment 

és dedicada al turisme rural i 

cultural. 

2943 1026.6 176 1.56 42º00.341' 
N002º26.458'E 
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 00:54:34 A la nostra dreta queda la Canal 
del Teix. 

3607 1065.8 085 -9.66 42º00.466'N 
002º26.752'E 

 01:00:51 Aquesta gran superfície calcària 

arran de penya-segats voltada 

de pastures és anomenada Pla 

Boixer degut a que per la poca 

quantitat de terra que hi ha 

dipositada damunt la mateixa 

roca, sols hi creixen els boixos. 

4025 1072.4 017 5.86 42º00.510'N 
002º26.984'E 

 01:06:29 Mirador de Pla Boixer, des d’on 

s’albira el mar en diez de bon 

temps. 

Podeu veure les Medes a 85º 

que estan a 64 km en línia recta, 

el santuari del Far a 81º , 

l’ermita romànica de Sant Joan 

de Fàbregues just sota vostre a 

96º o el mateix poblet de Rupit 

a 40º i a 2 km de distància. 

4401 1084.9 313 5.92 42º00.707'N 
002º27.033'E 

 01:21:40 Trobarem la desviació del GR-

151-1. Seguint recte trobaríem 

Rupit i d’allà continuaríem el GR-

151-1 fins a Sant Joan de les 

Abadesses (Vegeu Etapa 5.1) 

Girem a l’esquerra amunt. 

5413 1085.8 232 5.30 42º01.117'N 
002º26.617'E 

 01:25:37 Deixem el camí i enfilem 

un sender a la dreta bosc 

amunt per retrobar 

novament el camí en uns 

metres. 

5676 1135.2 226 19.09 42º01.107'N 

002º26.482'E 

 01:29:07 Deixem definitivament el camí i 

tombem cap a la dreta enfilant 

cap al Pedró de Rajols. 

5910 1162.4 255 3.63 42º01.060'N 

002º26.405'E 
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 01:41:09 Carenejem per la Muntanya del 
Perer. 

6712 1146.8 344 -7.03 42º01.405'N 
002º26.120'E 

 01:47:27 Deixem el camí un moment i 
retallem pel bosc. 

7132 1118 253 2.67 42º01.568'N 
002º25.953'E 

 01:59:38 Prenem la pista a la dreta. 7945 1089.4 042 -2.08 42º01.873'N 
002º25.631'E 

 02:20:16 Trobarem un dipòsit d’aigua 

just a sota del Puig Urri, situat a 

la dreta flanquejat pel camí de 

la Font del Faig. Continuem 

recte. 

9320 1040.8 291 -4.48 42º02.193'N 

002º25.200'E 

 02:28:26 Prenem l’antic camí de Tavertet 

a la dreta, direcció al dipòsit 

d’aigua municipal de 

Cantonigròs. 

9864 1003 027 -1.88 42º02.429'N 

002º25.031'E 

 02:35:24 Font dels Enamorats. Deixem la 

pista i prenem el sender a 

l’esquerra a través del Camí dels 

Enamorats. 

10329 993.2 276 -3.98 42º02.491'N 

002º25.032'E 

 02:51:30 Entrem a Cantonigròs pel 
darrera del poble, entre les 
hortes . 

11402 929.2 281 -5.83 42º02.346'N 
002º24.303'E 

 02:53:54 Cantonigròs. Som al centre del 

poble, enfilarem el carrer Camí 

Ral de Vic a Olot 212 m. enllà. 

11562 924.3 023 1.27 42º02.375'N 

002º24.208'E 

 02:57:01 Tombem a l’esquerra pel Camí de 

la Foradada, deixant al costat del 

camp de futbol municipal. 

11770 927 279 -5.23 42º02.476'N 

002º24.270'E 

 03:15:43 Trobem a la dreta el sender que 

baixa fins a La Foradada, a uns 

30min., un magnífic salt d’aigua 

en un entorn geològicament 

impressionant molt interessant 

13017 822.9 209 -0.94 42º02.356'N 
002º23.725'E 
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en època de pluges. Continuem 

recte pel Camí de les Fontiques. 

 03:23:36 El camí ressegueix el curs de 

La Gorga, amb unes 

grandioses vistes del 

barranc. 

13542 800.4 240 -16.28 42º02.384'N 

002º23.445'E 

 03:41:58 Font de Les Fontiques. 14767 750.4 228 -10.21 42º02.117'N 
002º23.072'E 

 03:51:02 Voltats de les pastures del 

Campàs, deixem el camí de la 

masia a la dreta i continuem a 

l’esquerra per la pista principal. 

15371 700.8 269 -5.84 42º02.109'N 

002º22.701'E 

 03:53:46 Creuem la carretera de 

Tavertet i l’enfilem uns metres 

cap a l’esquerra fins a localitzar 

el Carrer del Pont. 

15553 697.4 255 -8.15 42º02.080'N 

002º22.585'E 

 03:54:50 Entrem al Carrer del Pont i 
seguim avall. 

15625 686.7 299 -10.89 42º02.068'N 
002º22.536'E 

 03:59:56 Creuem el pont de La Gorga. 15965 679.2 280 8.97 42º02.178'N 
002º22.340'E 

 04:01:08 Retrobem la carretera de 

Tavertet, i l’enfilem cap a 

l’esquerra tot entrant al 

poblet de L’Esquirol. 

16044 689 248 9.68 42º02.191'N 

002º22.298'E 

 04:02:21 Final d’etapa. 
Al poble trobareu serveis de tota 
mena. 
Continuarem tombant a la dreta 
pujada amunt per carrer dels 
Quatre Camins. 

16126 697.5 281 9.75 42º02.191'N 
002º22.241'E 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Mapa del tram 
 

 
 
 
 
Gràfic de desnivell 
 

 


