
Camí de Sant Jaume 

Santa Maria d’Oló
Artés

L’ESTANY — ARTÉS

23,3 KM

TOTALMENT
PEDALABLE

6 h

FÀCIL

Etapa de muntanya que no ofereix més di� cultat que la solitud 
del recorregut i la possibilitat de despistar-se en alguna cruïlla. La 
major part de l’itinerari és en baixada cosa que facilita el trajecte 
tant a peu com en bicicleta.

OFICINES DE TURISME

Vic
OFICINA MUNICIPAL DE TURISME

Ciutat, 4
938 862 091

CENTRE DE TURISME D’OSONA
Eix Onze Setembre, 11

938 851 715

AJUNTAMENTS

L’Estany
Dr. Vilardell, 1
938 303 000

Santa Maria d’Oló
Manuel López, 1

938 385 000

Calders
Plaça Major, 1
938 309 000

Artés
Barquera, 41

938 305 001

l’Estany — Artés
Camí de Sant JaumeALLOTJAMENTS

Els webs www.gencat.cat/diue/turisme i 
www.catalunya.com faciliten informació detallada dels 
establiments turístics dels municipis que integren aquesta 
etapa, relació que no reproduïm per raons d’espai.

Les persones interessades poden consultar les publicacions 
anuals que edita la Direcció General de Turisme Guia 
d’hotels, Guia de càmpings i Guia d’establiments de turisme 
rural, així com sol·licitar informació a les ofi cines de turisme.
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L’Estany
L’Estany està situat a la subcomarca del Moianès, al Bages, enmig d’un pla 
ben apro� tat pels conreus. El poble s’alça a la vora d’on hi havia un antic 
estany, dessecat l’any 1570 per ordre de l’abat Carles de Cardona per tal 
d’evitar així els focus d’epidèmies que comportava. L’estany estava situat a l’est 
de la població i encara es torna a omplir en època de grans pluges.

Els orígens del monestir de  l’Estany cal buscar-los en una antiga església 
dedicada a Santa Maria que s’aixecà en aquest lloc durant el segle x. L’any 
1080 se cedeix a la diòcesi de  Vic, que estableix a  l’Estany una comunitat 
de clergues agustinians. Del conjunt del monestir es conserven l’església de 
Santa Maria, consagrada el 1133; la sala capitular, actualment convertida 
en capella del santíssim, i el claustre. Al voltant del claustre hi ha altres 
dependències destinades a rectoria, biblioteca pública i museu. Al museu es 
conserven objectes i documents de la llarga història local, així com restes 
arquitectòniques i escultòriques de les diferents restauracions que s’hi han 
fet. El conjunt fou declarat monument nacional l’any 1931, i als anys 1950 i 
1982 se’n féu la restauració, que exigí refer moltes parts importants, sobretot 
a l’església.

Sortim de  l ’Estany pels carrers dels Monjos 
i de Sant Pere. Als afores del poble trobem les 
marques del GR, que hem de seguir.
Seguim recte i en 300 metres arribem al collet 
de Sant Pere, on trobem una cruïlla. Nosaltres 
seguim recte pel GR-177-1 en direcció a  Santa 

Maria d’Oló pel camí de Rubís. Passada l ’ermita de Sant Miquel trobarem el 
desviament que permet al pelegrí apropar-se a Santa Maria d’Oló, poble situat a 
2 quilòmetres d’un gran desnivell.

Santa Maria d’Oló
El poble es divideix en dues parts, la part vella, en� lada dalt d’un turó elevat 
sobre la riera d’Oló, i la part nova, situada al peu del turó, amb les cases 
gairebé a tocar de l’Eix Transversal. La vila vella nasqué al voltant del castell 
d’Oló, del qual només queda part d’una torre circular, al centre del nucli 
antic, i que actualment forma part d’una casa més moderna.

Als voltants del poble s’estén una gran superfície forestal. També alguns 
petits nuclis formats per diverses esglésies o ermites i algunes cases al voltant. 

En destaca especialment l’església romànica de  Sant Feliuet de Terrassola, 
del segle xi, vistosa i ben restaurada. I també  Sant Jaume de Vilanova, 
una de les millors ermites romàniques de planta circular de Catalunya, 
adossada al Mas Vilanova. També són notables alguns masos monumentals 
o forti� cats, com el de Ciuró, el de Viladessau, el Mas Rocafort, el Mas 
Rocabruna, i d’altres.

Si ens hem desviat cap a Santa Maria d ’Oló caldrà retornar a la cruïlla fent 
tota la pujada. Seguirem per la carretera, cal anar amb compte perquè no té 
voral. Passem el desviament a Puigneró i seguim recte per l ’asfalt tot seguint 
les marques del GR.
En mig quilòmetre arribem al carrer de Peucalçó, i en 500 m més arribem als 
Rojans. Deixem el desviament a Sant Vicenç de Vilarasau a la nostra esquerra 
i seguim recte pel GR en direcció al pla de les Fites. Aquest mateix GR permet 
desviar-se de la ruta senyalitzada cap a Calders.

 Calders
 El poble de Calders està situat prop del camí ral de Vic a Manresa, alçat 
sobre una carena que domina el paisatge circumdant. La història del poble 
està lligada a la del seu castell, les ruïnes del qual s’enlairen al punt més 
elevat de la vila. Documentat del segle x, s’hi poden veure restes de mur i 
d’una torre mestra. A poca distància, l’església de Sant Vicenç de  Calders 
presideix una plaça ben arranjada. És un poderós edi� ci d’origen romànic 
però modi� cat completament durant el segle xvii. De la primitiva església 
només es conserven algunes restes al mur de ponent.

L’itinerari no passa pròpiament per aquest poble sinó que segueix cap a Artés 
deixant el GR. La ruta � ns a Artés, en suau baixada, és un passeig deliciós.

 Artés
Situada a l’extrem oriental del pla del Bages,  Artés és una vila més coneguda 
pels seus vins que per una altra cosa. Val la pena apropar-se al nucli antic de la 
vila, on es poden veure les muralles d’una antiga fortalesa i l’antic campanar 
de l’església parroquial de Santa Maria, documentada del segle x. Al costat de 
la torre es poden veure les restes de l’absis, que segurament es mereixen una 
millor conservació. Sota el paviment de l’església s’han trobat els fonaments 
d’un temple anterior i diverses tombes. Els carrers del voltant, els més antics 
del poble, són estrets i costeruts, carregats d’història.

         riera Gavarresa
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