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Sortides en Família
Vista del Monèstir de Sant Pere de Casserres

Sortida organitzada pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza
dels
qui
porta
en
el
desenvolupament de l’activitat, forma física i
cobertures necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden
incloure risc físic dels propis participants, aquests
han d’estar en possessió de la llicència federativa
o assegurança temporal que cobreixi els accidents
de muntanya i que es pot tramitar a la secretaria
del CEM.
Per a més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12.
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 hores.
Altres e-mails de contacte:
secretaria@centreexcursionistamontserrat.cat
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat
Es prega confirmar assistència.

Clàustre del Monestir

Savassona. Bosc de les Roques Gegants

M.St.Pere Casserres a
Savassona.Bosc de les
Roques Gegants (Osona)
Diumenge 4 desembre 2011.
Trobada: 09:00 h. Entrada pral. de
l’aparcament del Carrefour de Manresa
(davant Bages Centre)
Sortida: 09:10. Arribada prevista a St.
Pere Casserres 10:15.

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per muntanya
Esmorzar, dinar i berenar
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua
Roba d’abric i/o impermeable (segons les
previsions meteorològiques)
Altres
Prismàtics
Càmera de fotos o vídeo
Farmaciola
Llicència Federativa
DADES DE LA SORTIDA
Longitud: 8 Km
Durada: 3 hores. Marxa tranquila sense
aturades.
Desnivell: 350 mts de pujada.
Dificultat: excursió agradable, de dificultat
mitjana-baixa. Es segueix íntegrament el PR
C40 amb marques grogues i blanques que va
de Vic a Sant Pere de Casseres.
Hi ha la possibilitat de visitar el Monestir de
Sant Pere de Casserres, joia del romànic
català, abans d’iniciar la sortida o be a
l’acabar aquesta. L’horari de visites al
desembre és de 11 a les 17:30. És una
construcció
edificada
pels
vescomtes
d’Osona al Segle XI en la qual destaquen les
amples i altes naus cobertes a volta i
sostingudes sols per dos pilars intermedis.

COM ARRIBAR-HI
Sortirem de l’aparcament direcció Vic-Berga
per incorporar-nos a l’eix transversal C25.
Seguirem aquesta carretera fins la seva
sortida C153 a Roda de Ter. Un cop a la
carretera C-153 i abans d’arribar a aquesta
població trobarem a la nostra deta la
carretera BV5213 direcció Tavèrnoles i
Parador de Turisme Vic-Sau.
Passarem la població i pocs metres abans
d’arribar al parador hi ha una pista asfaltada
que porta al Monestir de Sant Pere de
Casserres.
Uns kilòmetres abans d’arribar al Parador de
Sau, en una petita esplanada on hi ha
l’indicador de Sant Feliuet, deixarem algún
cotxe per la tornada.

DE ST PERE CASSERRES
AL BOSC DE SAVASSONA
A l’aparcament del monestir, veurem un dels
primers senyals del PR C40, camí que
inicialment surt de la Catedral de Vic, amb
un trajecte de 18,350 kms i 4h12 min de
caminada. Nosaltres sols farem els primers 8
Kms.
Seguirem un pintoresc i ombrívol caminet
amb unes vistes espectaculars del monestir i
del pantà de Sau. Carenarem el Llom de
Casserres fins arribar a una gran fita que fa
d’indicador on ens indica que hem d’agafar el
camí de la dreta fins a travessar la pista
asfaltada. A l’esquerra aniriem en direcció al
GR-2 i les Tallades a al Vall de Sau. Abans de
creuar la pista, podrem pujar al Puig dels
Moros(592m)
Anirem baixant fins a travessar el Torrent
de l’Infern. El camí continuarà baixant.

Anirem fixant-nos en els senyals i els pals
indicadors tot baixant per una pista.
Trobarem un altre pal indicador i
continuarem baixant a la dreta per un
corriol.
Arribarem a una pista asfaltada i passarem
per sota l’hostal de Fussimanya. Sota de
l’hostal hi ha una zona de parc on segurament
els xics no podran estar-se de descansar un
estona i jugar.
Continuarem per dins de la urbanització de
Fussimanya tot seguint els senyals fins
arribar a un transformador elèctric. Ens
desviarem a la dreta de nou i ens anirem
introduint en un bosc des d’on podrem veure
vistes del riu Ter amb els seus meandres.
Arribarem al Coll de la Passarella on girarem
a l’esquerra i pujarem per un corriol que ens
durà al Pla de Savassona, on hi ha restes
Ibèriques i unes roques gegants on algun
agosarat pot intentar fer “boulder”.
Per un caminet que hi ha a la dreta del pla,
podem pujar a l’ermita pre-romànica de Sant
Feliuet, amb capçalera del segle X i nau
refeta al segle XII. Aquesta ermita està
envoltada de tumbes antropomorfes i
gravats rupestres. Des d’aquí podrem gaudir
d’una bona vista de les Guilleries. Compte
amb els nens. Aquest indret està envoltat de
precipicis.
Si no hem dinat abans, podem dinar al Pla de
Savassona. Mentrestant els conductors que
tinguin el cotxe prop d’aquest indret podran
anar a acompanyar a buscar la resta de
vehícles a l’aparcament del Monestir de Sant
Pere de Casserres.

