TRAM VIC – ST JOAN DE LES ABADESSES

GR 151

DE FOLGUEROLES
A CASSERRES

DADES TÈCNIQUES
DISTÀNCIA RECORREGUDA
11.510 m
ALTURA MÀXIMA
640 m

L’etapa de Folgueroles a Casserres, és un clàssic a la comarca, i
despunta per la seva qualitat cultural. Descobrim el territori
Verdaguerià en combinació amb una increïble riquesa
arquitectònica de masies i ermites romàniques, fins a culminar en el
propi monestir de Sant Pere de Casserres, joia del romànic català.
Pel camí, no val a menysprear la visita a Savassona on hi trobarem,
a part d’escaladors joves i valents, tombes antropomorfes, petròglif
ibèrics i unes vistes dels Pirineus, de la plana de Vic i del Collsacabra,
gairebé de postal.

ALTURA MÍNIMA
435 m
ASCENSIÓ ACUMULADA
545 m
DESNIVELL SORTIDA-ARRIBADA
-70 m

Casserres
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DETALL DE LA RUTA
PUNT
NÚM.

DISTÀNCIA
RECORREGUDA
(km)

HORA
(45 km/h)

DESCRIPCIÓ

00:00:00

Sortim del nucli antic del poble
de

Folgueroles,

ALTURA
GPS (m)

RUMB
TRACK (º)

PENDENT
(%)

COORDENADES

0.000

556

025

0

41º56.325'N
002º19.231'E

0.111

564

058

1.6

41º56.438'N

poble

verdaguerià per excel·lència i
també poble del pilot de Ral·lis
Nani Roma. La pedra ocre de les
pedreres del barri del Passavant
també feu conèixer el poblet
arreu del país, aprofitada per a
llindes i dovelles. Enfilem cap a la
zona esportiva.
És estrany trobar alzina surera

00:04:01

en aquesta latitud, no li toca, tot

002º19.336'E

i que en aquest cas l’alzina no hi
devia tenir res a dir...
Deixem la petita urbanització i

00:04:42

girem a l’esquerra cap als

0.157

567

353

1.1

002º19.364'E

afores del poble.
00:12:08

La petita ermita de la Damunt
(s.XIII), humil, fou un refugi de
pau per al poeta Verdaguer i
escenari

de

la

seva

obra

“L’Arpa”.
Les vistes son privilegiades, els
Pirineus al Nord, el Montseny
cap al Sud, i als peus, la Plana.
Avui encara, un lloc pacífic i
tranquil entre els camps de
conreu.
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41º56.451'N

0.652

571

334

2

41º56.667'N
002º19.397'E
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Creuem les pastures del Pou,

00:16:12

una antiquíssima casa pairal

0.923

576

359

GR 151

-0.4

41º56.801'N
002º19.436'E

mestressa de molta terra, avui
reconvertida a altres usos.
Trobat el bosquet, iniciem un

00:17:30

descens curiós per les escales

1.010

573

049

-5.4

002º19.439'E

dels Foquers.
00:20:50

Retallem cap a l’esquerra just

41º56.848'N

1.232

548

028

-16.3

41º56.898'N
002º19.560'E

1.651

526

316

3.2

41º57.101'N
002º19.588'E

1.711

528

000

5.5

41º57.126'N
002º19.591'E

damunt la font dels Foquers,
avui arranjada i mantinguda.
Creuarem la riera de Tavèrnoles
i enfilarem al poble pel camí
veïnal.
00:27:07

La masia del Joglar, a l’esquerra,
és d’una bellesa i autenticitat,
avui en dia difícils de trobar, sols
mantinguda per l’esperit rural
que encara guarda la gent de la
contrada.

00:28:00

Prenem el pujador asfaltat que
ens mostra la façana de la
parròquia de Sant Esteve, d’un
romànic

molt

treballat

i

documentada des del s.X.
00:31:58

Feu atenció que creuem la
cerretera!

1.975

527

330

-8.5

41º57.261'N
002º19.611'E

00:35:01

A l’entrada del barri del Roquet, 2.178
girem bruscament a la dreta per

511

111

-1.4

41º57.358'N
002º19.557'E

un baixador enverdissat.
Al pas per la granja de Can

00:38:15

Benarigues observareu l’activitat
de pagès. Aneu amb compte amb
el bestiar en llibertat.
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2.393

522

089

3

41º57.343'N
002º19.709'E
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Ens desviem del camí principal i

00:50:31

pugem a la dreta cap amunt per

3.211

529

072

GR 151

26.4

002º20.121'E

un senderet boscà.
Connectem amb el camí de

00:55:10

Savassona, al costat mateix de la

3.521

610

123

3.6

Fixeu-vos en l’enllosat del
camí, talment com una via

3.594

610

058

4

Som al bell pla de Savassona,

41º57.459'N
002º20.380'E

romana de primer ordre!
01:00:03

41º57.458'N
002º20.332'E

carretera.
00:56:15

41º57.467'N

3.847

626

006

7.4

41º57.548'N
002º20.498'E

4.841

536

086

-0.7

41º57.790'N

pastures voltades de pineda
amb uns monuments megalítics
espectaculars. Davant vostre el
majestuós Dau de Savassona,
avui Meca dels escaladors de
bloc.
Savassona representa un antic
assentament ibèric i medieval,
del

qual

és

absolutament

imprescindible visitar la petita
esglesiola

romànica

que

trobareu dalt del turó pujant per
les antigues escales que hi ha
seguint el sender a l’esquerra
del pla.
Després

01:14:58

de

la

davallada

bosquetana, recuperem el bon

002º20.122'E

camí just al collet de Passarella,
on girarem a la dreta.
Ens desviem novament de la ruta

01:20:26

principal i girem a l’esquerra

5.206

566

063

-0.4

002º20.375'E

avall.
Ben a prop del puig del Ter, es

01:26:38
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troba el collet del mateix nom,
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41º57.749'N

5.620

520

103

-2.3

41º57.845'N
002º20.595'E
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on tombem a la dreta per
baixar ràpidament.
01:43:02

Entrem a la urbanització de

6.713

517

024

2.1

41º58.182'N
002º20.661'E

7.346

508

067

14.5

41º58.508'N

Fussimanya, que pertanyent al
municipi de Tavèrnoles, s’estén a
tota la vessant Oest del puig
Llobregat.
Asfalt, però no pas per gaire

01:52:32

estona. Creuem l’urbanització.

002º20.754'E

Pel camí trobareu un punt
d’aigua i un restaurant.
02:06:54

Novament recuperem l’aspecte
salvatge

de

l’itinerari,

8.303

509

101

3.2

41º58.772'N
002º21.175'E

8.680

463

309

-2.5

41º58.778'N

un

senderet força vertical ens
davalla fins a creuar el torrent
de l’Infern, que en pocs metres
aboca al Ter.
Desemboquem

02:12:32

en

un

altre

sender que prendrem cap a

002º21.351'E

l’esquerra per flanquejar una
estona tranquil·lament.
Final del camí bo, ara sols un

02:27:14

pujador curtet que ens encamina

9.659

460

030

19.9

41º59.220'N
002º21.077'E

fins al camí de Casserres. Ja
arribem!
02:30:01

Creuem la carretera de
Casserres, i per l’altre
cantó reprenem el camí
que

ens

portarà

al

monestir.
Heu de saber que retornant del
monestir passarem pel mateix
punt per continuar la ruta.
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9.845

538

069

31

41º59.315'N
002º21.089'E
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02:54:57

Som a la recepció del monestir
de Sant Pere de Casserres, teniu
sols uns metres més fins al
recinte. L’ubicació és preciosa,
coronant

el

meandre

més

pronunciat de tot el recorregut
d’aquest Ter company de viatge.
La visita al monestir és molt
recomanable,

comentada

si

voleu i fins i tot amb un
audiovisual. Aquí hi teniu servei
de bar-restaurant i també us hi
pot recollir un taxi. La següent
etapa recula uns metres pel
mateix camí per on hem vingut.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Mapa del tram
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11.510
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1.8

41º59.867'N
002º20.487'E
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Gràfic de desnivell
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