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La Direcció General de Turisme destina 
85.000 euros a la senyalització  de la ruta 
Camins del Bisbe i Abat Oliba 
 

• El director general de Turisme, Joan Carles Vilalta , 
acompanyat del director dels serveis territorials d el 
Departament a la Catalunya Central, Josep Maria Pal au, ha 
participat avui a Vic a la inauguració de la primer a fase 
d’aquesta ruta que té com a fil conductor la vida d ’Oliba  i 
que uneix el tram comprès entre Ripoll, passant per  Sant 
Joan de les Abadesses i fins arribar a Vic.  

 
• En el marc de la commemoració del mil·lenari de la 

proclamació d’Oliba com a abat dels monestirs de Ri poll i 
Cuixà, la Direcció General de Turisme ha editat la guia 
Camins de l’Abat Oliba, que situa els principals es cenaris 
de la vida d’Oliba, alhora que permet conèixer els 
personatges, llocs, monuments i obres d’art que van  
caracteritzar la Catalunya de l’any mil. 

 
 

Dijous, 12 de febrer de 2009.- La Direcció General de Turisme ha destinat 85.000 
euros a la senyalització de la ruta Camins del Bisbe i Abat Oliba. El director 
general de Turisme, Joan Carles Vilalta, ho ha explicat avui a Vic, en el marc de 
la inauguració de la primera fase d’aquesta ruta que té com a fil conductor la vida 
d’Oliba i que uneix el tram comprès entre Ripoll, passant per Sant Joan de les 
Abadesses i fins arribar a Vic. 
 
L’associació Rutes del Romànic, que integra els ajuntaments de Vic, Ripoll, Sant 
Joan de les Abadesses i Manresa, juntament amb els Consells Comarcals 
d’Osona, Ripollès, Bages i el Consorci de Turisme de la Vall de Sau Collsacabra, 
ha impulsat aquest projecte Camins del Bisbe i Abat Oliba. El Departament 
d’innovació, Universitats i Empresa a través de la Direcció General de Turisme, 
ha subvencionat la iniciativa amb l’objectiu de posar en valor turístic el patrimoni 
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històric, natural, monumental, gastronòmic i cultural d’aquestes comarques 
d’interior. 
 
Així mateix, en el marc de la inauguració, el director general de Turisme, Joan 
Carles Vilalta, acompanyat del director dels serveis territorials del Departament a 
la Catalunya Central, Josep Maria Palau, ha assenyalat que amb motiu de la 
commemoració del mil·lenari de la proclamació d’Oliba com a abat dels monestirs 
de Ripoll i Cuixà, la Direcció General de Turisme, ha editat la guia “Camins de 
l’Abat Oliba: viatge a la Catalunya de l'any 1000 ”. Aquesta guia situa els 
principals escenaris de la vida d’Oliba, alhora que permet conèixer els 
personatges, llocs, monuments i obres d’art que van caracteritzar la Catalunya de 
l’any mil. Actualment,  la guia es distribueix a través de l‘EADOP i també es pot 
obtenir en format PDF a través de la pàgina web del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa: http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_20674272_1.pdf  
 
Ruta Camins del Bisbe i Abat Oliba  
 
Camins del Bisbe i Abat Oliba és una ruta pensada per fer-la a peu i que té com a 
fil conductor la vida d’aquest personatge de talla europea i protagonista destacat 
del naixement de Catalunya a l’edat mitjana. L’itinerari, que aprofita  els senders 
de petit i gran recorregut i altres camins locals ja existents, permet conèixer la 
importància d’Oliba en el procés de vertebració de la Catalunya interior i 
descobrir, alhora, el paisatge, l’arquitectura, la gastronomia, la cultura i la 
tradicions a Osona i el Ripollès, les dues comarques que integren aquesta 
primera fase del recorregut. L’itinerari inicial està organitzat en deu etapes i 
travessa els grans boscos del Ripollès, Osona i el Collsacabra i passa prop de 
grans masos històrics, esglésies, pobles i llogarrets de la Catalunya vella, fet que  
transporta al viatger a l’època comtal i el temps d’Oliba  
 
En la segona i tercera fase dels Camins del Bisbe i Abat Oliba està previst 
allargar la ruta, d’una banda des d’Espinavell i Molló fins a Sant Joan de les 
Abadesses, al Ripolles; i de l’altra banda, des de Vic al monestir de Montserrat, 
passant per llocs tan emblemàtics com Santa Maria de l’Estany, Sant Benet de 
Bages i Manresa. L’última fase del projecte es farà conjuntament amb els ens 
turístics de la Catalunya Nord, fet que permetrà connectar el sender, que s’ha 
inaugurat avui, amb Prada, Cuixà, Sant Martí del Canigó i Toluges, llocs cabdals 
en la vida d’Oliba i punts emblemàtics del naixement de Catalunya, immersos tots 
ells en el paisatge pirinenc. 
 
 
 
 


