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Sortida especial Carretera i BTT a Prats de Lluçanès i posterior dinar tots junts 

Dia 2 de juny de 2019 

Enllaç per apuntar-se:  
https://ucsantcugat.playoffinformatica.com/activitat/7/inscripcio/nova  

 

Sortides  

BTT: Sortida a les 06:30 des de l’estació de la RENFE. 

Carretera: Sortida a les 07:00 des del quiosc, que és l'hora de sortida al juny. Els que puguin 
posar cotxe el deixen a la Rambla Jaume Sàbat (zona de vianants al costat pavelló esportiu al 
costat del quiosc), carreguen les bicicletes dels del quiosc i surten tots cap Prats, amb la idea 
de començar a pedalar cap a les 8.30h. Segons google, 95km i 1h 3min per la C-17, C-25 i C-
62  https://goo.gl/maps/WpkkSzR9PYJAHdJT6  

Dinar 

Restaurant Cal Quico de Prats de Lluçanès 

http://restaurantcalquico.com/  

Localització: https://goo.gl/maps/8NzGXmF657eFr2Pe6  

Menú 26 € amb aigua, una beguda i cafè. Primer plat pica pica i segon a escollir allà mateix 
(veure menú). Beguda a escollir entre vi i gasosa, cervesa o refresc. Begudes addicionals es 
paguen a part (cervesa 2,5 €). 

Deixem els cotxes al pàrquing del restaurant, i així els que acabin primer l'excursió poden 
prendre cerveses fins que arribin els últims. Begudes abans del dinar es demanen (i paguen) 
a la barra. Hora límit de començar a menjar 15.30, però caldria calcular tornar a les 14 perquè 
amb els retards de sempre seran 14.30 o més. 

Grup BTT 

Sortida calendari de BTT: 62,50 km i 1.650m desnivell positiu. Prats de. Lluçanès - Ermita de 
Sant Quirze - Arribem gairebé a Alpens - St. Eulàlia de Puigoriol - Lluça - Sta. Eulàlia de Puigoriol 
(una altra vegada) - Perafita - La Blava - Sant Marti d'Albars - Ermita de Sant Marçal - Prats de 
Lluçanes. 

S'han preparat dues opcions més curtes que es basen en no fer el bucle de Sta. Eulàlia de Puig 
Oriol. Les dues redueixen la distància en uns 20 km. 
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Grups carretera 

Grups B i C 

Sortida calendari del B: 86km, 1500m desnivell 

SORTIDA ESPECIAL PRATS DE LLUÇANES: Prats - Lluçà - Sta Eulàlia de Puig Oriol -Santuari dels 
Munts - Alpens - Collet de Comià - Riera Merlès - Sagàs - Santuari de La Guàrdia -Sta Maria 
Merlès - Serra de Degollats (o Serra dels Morts) - Prats. 
https://ridewithgps.com/routes/29101563  

El grup C té diversos punts per retallar la ruta del B. 

Grup A 

Sortida calendari del A: No està en el calendari. 

Si l'A vol fer una ruta més llarga que la del B, hauria de fer un bucle al sud de Prats. Hi ha una 
opció de 108km i una altra de 124km https://ridewithgps.com/routes/29108159 . L'opció de 
108km és factible si l'A va més ràpid que el B i per menys estona al mirador dels Munts i en el 
possible esmorzar. La ruta de 123km necessitaria que a més el A sortís abans que el B. 
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Comentari 

El recorregut és enganyós i encara que el desnivell acumulat no sigui molt, és un trencacames 
sense un metre pla i al final acaba fatigant. 

Per al C hi ha diversos punts on poder tallar la ruta: 

• No pujar al Santurari dels Munts 

• A baix de la Riera Merlès, C-62 directa cap Prats 

Hi ha dues pujades amb rampes dures, que per als del A no seran problema, però alguns del 
B patiran i per algun del C poden ser inviables: 

• La primera (Santuari dels Munts) val moltíssim la pena, perquè les vistes són espectaculars. 
Si tinguéssim cotxe escombra podria pujar als del C, perquè seria una pena perdre la vista. 

• La segona (Serra de Degollats), es pot evitar agafant la carretera C-62 (Gironella-Vic) com a 
alternativa per anar de Santa Maria Merlès a Prats. Les rampes són menys dures i més curtes 
que al Santuari dels Munts, però hi haurà més fatiga acumulada.  
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