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Les etapes
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romànic català
La ruta del

ETAPA 1: MONESTIR DE MONTSERRAT - ARTÉS
39 km | 682 m positius | 1.300 m negatius
Sortida del Monestir de Montserrat baixant per carretera fins a Santa
Cecília de Montserrat. Tot seguit es segueix per una pista a través del
GR4 fins a entrar a Castellgalí. Es segueixen diferents pistes per arribar
a la ciutat de Manresa i posteriorment enfilar-se cap a la Mare de Déu
de la Salut, seguint la ruta cap a les Brucardes, Navarcles i acabant per
pistes fins arribar a Artés.

Aquestes terres, fa mil anys

El Camí Oliba és un sender de gran recorregut (GR-151) que connecta algunes
de les obres més emblemàtiques de l’art romànic català. El seu traçat uneix
la muntanya de Montserrat i els Pirineus, passant per algunes de les ciutats i
pobles amb més història de la Catalunya Vella, com Manresa, Vic, Ripoll i Sant
Joan de les Abadesses. Creua el paisatge d’interior i de mitja muntanya de les
actuals comarques del Bages, Moianès, Osona i el Ripollès, en un itinerari poc
exigent i envoltat de serveis turístics i comercials de gran valor afegit.

Mil anys enrere, l’actual territori català no era un bon lloc on viure.
Les terres al sud del riu Llobregat encara estaven sota el domini
musulmà del Califat de Còrdova, mentre que els territoris al nord del
riu (que avui coneixem com la “Catalunya Vella”) eren ocupats pels
comtats catalans, recentment independitzats de l’imperi franc. Era, en
definitiva, un territori de frontera mòbil entre el cristianisme i l’islam.
Els paratges per on avui transcorre el Camí Oliba eren zones poc
poblades, considerades moltes vegades com una “terra de ningú”.

El Camí Oliba és un autèntic museu al mig de la natura. És art, cultura i
història en la seva essència, en espais gairebé inalterats al llarg dels temps. És
un recorregut pels orígens de la Catalunya medieval, quan personatges com el
bisbe i abat Oliba van decidir repoblar i cristianitzar aquestes terres sembrantles d’esglésies i monestirs, un moment històric magníficament recollit en el
poema Canigó de Verdaguer.

ETAPA 2: ARTÉS - VIC
44 Km | 938m m positius | 997 m negatius
Sortida de Artés per començar pujant per una zona boscosa fins arribar
a L’Estany. Es farà una mica de baixada per emprendre una pujadeta
curta fins arribar al punt més alt de la ruta ubicat al km 27. A partir
d’aquest punt comencem a baixar fins al punt de destí, passant pel
poble de Santa Eulàlia de Riuprimer i fins arribar a la Plaça Major de Vic,
un dels atractius de la capital osonenca.

A dia d’avui, aquest recorregut ja transitat pels nostres avantpassats s’omple
de caminadors, excursionistes i corredors que es proposen cobrir els seus
prop de 300 quilòmetres, de nord a sud o de sud a nord; íntegrament,
per etapes de pocs dies o bé per trams d’una sola jornada. Les seves
passes o pedalades contribueixen a escampar, encara més, el
coneixement d’aquestes obres mil·lenàries.

ETAPA 3: VIC - RUPIT
44 Km | 883 m positius | 968m negatius
Sortida de la Plaça Major de Vic pel casc antic per agafar una carril bici
que ens portarà a un passeig per arribar a Calldetenes. Allà agafarem la
Ruta dels Molins, un preciós sender que ens porta al poble de Julià de
Vilatorta, seguint per pistes fins a Folgueroles i Tavèrnoles. En aquest
punt seguirem per la carretera BV-5213, poc transitada, que ens porta al
Parador Nacional de Sau. Si fem una petita desviació de la ruta podem
visitar el Monestir de Sant Pere de Casserres ( visita aconsellada ). Tot
seguit anirem vorejant el pantà de Sau per una pista de ciment que ens
guiarà fins a travessar la pressa de Sau i començar a pujar per una pista
de ciment amb alguna pendent exigent fins a Rupit.

El comte Guifré el Pelós (840-897), senyor de Barcelona, Girona,
Osona, Cerdanya, Urgell i Conflent, besavi del bisbe i abat Oliba, ja
havia fet un gran esforç per repoblar aquestes terres oferint nombrosos
privilegis als pobladors. Els castells que s’hi aixecaven protegien
la frontera de les ràtzies sarraïnes, i les esglésies i monestirs feien
que els nous habitants se sabessin resguardats d’esperit. Ben aviat,
en ple apogeu del sistema feudal, l’Església trobaria en aquests
enclavaments una bona via d’inversió.
L’obra d’Oliba, com a representant d’una gran família comtal,
s’emmarca dins d’aquesta missió cristianitzadora que, al mateix
temps, reforçava el poder del clergat en el món feudal del tombant
de mil·lenni. Sense saber-ho, el bisbe i abat Oliba ens va deixar una
herència impagable. L’art romànic que es manté dempeus al llarg del
Camí Oliba és un llibre obert que ens convida a imaginar com devia
ser la Catalunya de l’any mil.

Més enllà del romànic

ETAPA 4: RUPIT - TORELLÓ
42 Km | 1.084 m positius | 1.150 m negatius
Sortida de Rupit per unes pistes i corriols que ens porten fins a la pista
de ciment que voreja tots els cingles de L’Avenc fins arribar a Tavertet.
Allà seguim per una pista de terra fins a Cantonigròs, seguint 2 km per
carretera de baixada per agafar una pista que voreja Cabrera i passa per
Sant Julià de Cabrera. Finalment seguim per una pista que baixa fins
arribar a Sant Vicenç de Torelló i seguir per un bonic sender per acabar
a Torelló.

Sant Jaume de Castellbell
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El Bisbe i Abat Oliba

ETAPA 5: TORELLÓ - CAMPRODON
56 Km | 959 m positius | 1.040 m negatius
Sortida de per pistes i algun corriol on haurem de posar peu a terra
durant uns 50 m per arribar a St Quirze de Besora. Tot seguit arribarem
al Parc del Castell de Montesquiu, seguint per una pista i un petit corriol
que ens deixa al mig de l’antiga colònia de la Farga d’en Bebié. Avui dia
es troba abandonada i el creuar-la es fa molt interessant. Sortim de la
colònia per una pista que acaba en corriol per anar a creuar la C-17 per
damunt i seguir fins a Ripoll. Aquí seguim per la via verda fins a Sant
Joan de les Abadesses, continuant per pistes fins a Camprodon.
ETAPA 6: CAMPRODON - LES BASSES DE PUIGSEC
21 Km | 1.620 m positius | 1.179 m negatius
Aquesta etapa és la més curta en quant a quilòmetres tenint en compte
que tenim la tornada per carretera fins a buscar el cotxe al punt d’inici.
Aquesta etapa és una mica exigent físicament, doncs ens trobem un
paisatge molt pirinenc. La sortida s’inicia per Camprodon a través de
pistes i va combinant corriols fins a Molló, seguint cap a Espinavell per
acabar la ruta a les Basses de Puigsec, al Parc Natural de les Capçaleres
del Ter i del Freser.

La ruta

Oliba (971-1046) va ser un dels personatges més influents dels comtats
catalans i és considerat un dels principals promotors de l’art romànic a
Catalunya. Va ser un gran visionari: va fomentar una renovació arquitectònica
basada en les noves corrents artístiques que va conèixer durant els seus viatges
per Europa, d’on en tornava acompanyat de bons artesans i constructors.

Integrada pels Consells Comarcals del Bages, Moianès, Osona i Ripollès i
els ajuntaments de Manresa, Vic, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Vidrà,
L’Esquirol, Tavèrnoles, Calldetenes, Folgueroles, Santa Eulàlia de Riuprimer,
Molló i Vilanova de Sau.
Amb el suport de:

Fill petit d’una de les famílies comtals més exitoses (el seu pare, Oliba Cabreta,
va acumular sis dels principals comtats catalans), va renunciar als comtats de
Berga i Ripoll per ingressar a l’orde benedictina. Més endavant es va convertir
en abat dels dos monestirs més importants de l’època, el de Santa Maria de
Ripoll i el de Sant Miquel de Cuixà. Finalment, també
acabaria sent nomenat bisbe de Vic (1018-1046).
El bisbe i abat Oliba també és conegut com a fundador
del monestir de Montserrat (1025), i com a promotor
de l’antiga catedral de Sant Pere de Vic. A més a
més, va impulsar una intensa política de construcció,
reconstrucció i reforma de molts altres monestirs i
esglésies, com Santa Maria de Manresa o Sant Vicenç de
Cardona. També va contribuir a l’aixecament de castells
per protegir aquestes terres de l’amenaça sarraïna.

El Camí Oliba és una ruta envoltada de patrimoni cultural i natural.
Des de Montserrat (monestir, muntanya i parc natural) fins a les
privilegiades basses de Puig Sec (mirador del Canigó), aquest sender
de gran recorregut transcorre per conreus de vinya, pastures, boscos
i nuclis rurals. Travessa per les ciutats de Manresa, Vic i Ripoll; per
pobles amb interès patrimonial com Sant Joan de les Abadesses,
Rupit, Tavertet i Camprodon; per poblets i masies encerclades per un
paisatge singular.
El Camí Oliba també són les vistes a la serra de Collsacabra i al
massís del Montseny, la travessa per les Guilleries o el pantà de Sau,
la pujada al santuari de Bellmunt o els nombrosos turons sembrats
de torres i castells. Són les barraques de vinya del Pla de Bages o
les restes prehistòriques de Savassona. Són els ponts medievals que
creuen el Ter, el Llobregat i els seus afluents, arribant fins el Parc
Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
La gastronomia d’aquest territori recull tots els contrastos del Camí
Oliba, una ruta envoltada de serveis hotelers de qualitat i d’un turisme
rural en absoluta harmonia amb el medi natural. Però el caràcter d’una
terra és el de la seva gent i, en aquest cas, la proximitat és la clau per
a que els visitants hi trobin el millor acolliment.
Els camins i corriols que encadena aquesta ruta formen part, per
sí mateixos, del patrimoni immaterial de Catalunya: des de temps
immemorials, aquesta ha estat la infraestructura que ha mantingut el
contacte entre viles, pobles i masies d’aquestes contrades que avui es
presten a la descoberta del viatger.

El llegat d’Oliba, però, va molt més enllà de
l’arquitectura. També va treballar per reduir les grans
violències que els senyors feudals exercien sobre els
pagesos, i fent de mediador en els conflictes territorials
entre comtes i nobles terratinents.
Les assemblees de Pau i Treva de Déu, iniciades per
ell a Toluges (1027) i formades pels grans nobles i
eclesiàstics del moment, són considerades un dels
embrions del constitucionalisme català medieval que
acabarà donant lloc als Usatges de Barcelona i a les
Corts Catalanes.
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El Camí Oliba també vol ser un projecte de
reconeixement a la figura del bisbe i abat Oliba
i a tot el que va representar el seu tarannà.
Monument al bisbe i abat Oliba (Vic)
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