RUTA A PEU DEL 45è PESSEBRE DEL C.E.ELS BLAUS 2015, DE MONISTROL DE CALDERS A SANT LLORENÇ SAVALL
Enguany durem el pessebre cap a Sant Llorenç Savall, pel Plà de Trullars i Granera, a Sant Feliu de Vallcàrcara.

Sortida del diumenge 13 de dessembre, tot el dia amb dinar de motxilla i un recorregut de 16km.

Ruta d’aproximació: a les 8h., des de Sarrià, per l’autopista de Terrassa cap a Manresa, seguir per la C-16 direcció a Vic
i prendre la sortida S-54 cap a St. Fruitós de Bages/Navarcles, Calders i fins Monistrol de Calders, a la pl. de l’esglèsia.
Ruta d’organització: a les 8h., dos cotxes, des de Sarrià, per l’autopista de Terrasa a Manresa, sortint per Sabadell S-12 Nord,
cap a Castellar del Vallés i Sant Llorenç Savall on deixarem un cotxe, seguint cap a Monistrol de Calders, a la pl. de l’esglèsia.
Al mapa de la caminada, la ruta està indicada amb color marró.

Cota/nivell-Kms-Temps-Horari

13-12-2015 -Sortida de Monistrol de Calders, després d’esmorzar, cap a Granera. La major part d’aquesta ruta inicial la
seguirem pel GR 177. Després, des de Granera, marxarem cap a St.Llorenç Savall per Vallcàrquera i les Oliveretes,
450

0,000 0:00h 10:00h

560

0,950 0:15h 10:15h

més ample altre vegada, i que seguim cap a l’esquerra pujant també molt suament.

640

1,200 0:35h 10:50h

Arrivarem a un creuament en forma de “Y”, al serrat dels Ermots del Coll. A l’esquerra tenim el Dólmen de Trullars.

700

1,000 0:15h 11:05h

seguint majoritariament pels PR 145.2 i PR 145.1
Des de l’església, per la dreta, marxem cap amunt uns 50mt seguint l’indicador del corriol del camí del Molí al c/. del
Repetidor, amb la font dels Enamorats al costat. Estem a l’Urbanització Masia Solà. D’aquest carrer, pugem a la dreta
per un corriol, dins d’un bosquet i sortim a un carrer de terra, que seguim a l’esquerra. Arribem a un encreuament, tipus
rotonda i seguim pel segon camí de l’esquerra, encimentat i amb forta pujada fins a seguir, a l’esquerra, per un corriol
amb el pal indicador del pla de Trullars.
El camí va pujant molt suament fins arribar a un collet on la pujada s’accentua una mica més, fins que sortim a un camí

aquest tram son 3,150 km i 1:05h / + 250mt -descans-

0:10h 11:15h

Després, des del creuament, marxarem per un camí a la dreta, ara més estret. Des d’aquí ja seguirem pel GR 177.
El caminet primer va planer i va baixant suament fins que sortim a un camí ample i asfaltat, que seguim recte a la nostre
dreta, veient al fons un diposit circular de formigó pel servei dels bombers. Estem al camí vell a Granera. Pasarem per un
petit plà, amb una taula circular amb uns seients de pedra i tot seguit per devant de Can Coll, a la nostre dreta.

640

1,100 0:40h 12:05h

800

3,600 1:10h 13:00h

Seguim pel camí asfaltat, pujant suaument peró de manera continuada fins arribar a Granera, on devant d’un señal de
“velocitat màxima 20”, per un carrer de terra a l’esquerra, pujarem per veure el Castell.
aquest tram son 4.700 km i 1:50h / +100mt

-visita-

0:15h 13:15h

Després baixem pel carrer del castell a la carretera, cap a l’ermita de Stª Cecília, que visitem. A partir d’aquí ja anem pel
PR 145.2. Seguim per la BV-1245, en dirección St. Llorenç Savall, uns 250mt de baixada i prenem un cami a l’esquerra,
on hi ha un pal indicador del cami que va cap el Coll de Traens i Vallcàrcara. Es el camí vell a St. Llorenç Savall. Arrivem
al Coll de Traens i PR 145.1, amb un revolt a l’esquerra i forta baixada.

760

-parada per dinarBaixant del coll 1,3 qm després, seguirem a la dreta per un cami carener amb la indicació de “Privat”, veient ja St. Feliu de
Vallcàrcara, on arrivem per deixar-hi el pessebre.

1,400 0:35h 13:50h
0:50h 14:40h

610

3,600 1:10h 15:50h

aquest tram son 5,000 km i 1:45h / -210mt

-visita-

0:10h 16:00h

D’aquí el cami va tombant cap a l’esquerra i baixa després cap a la dreta, passant pel costat de ca l’Ermengol i el seu
camí d’entrada. Nosaltres continuem el camí uns 500 mt, que va tombant a la dreta, i prenem un corriol a l’esquerra que
va baixant de manera suau i continuada per la carena de les Oliveretes, amb la vista al fons de Sant Llorenç Savall.

580

0,750 0:15h 16:15h

480

2,400 1:00h 17:15h

Al final del cami, amb una cadena, seguim per entrar al poble pel Poligon Industrial de les Conques. Seguim pel c/ del
Vapor, c/ Llevant, travesem l’avinguda de Catalunya i per darrera del BBVA arribem a l’aparcament “CENTRE AGELL”.
aquest tram son 3.150 km i 1:15h / -110mt
Tota la caminada son 16 km i 5:50h + 1:25h de parades / +350mt i -320mt

Des d’aquí els xofers, en un cotxe, aniràn a trobar la resta de cotxes a Monistrol de Calders (14km i 0:30h) i retornar (cap a les
18:30h), per recollir els caminants i tornar cap a Barcelona (46km i 1:00h) cap a les 19:30h.
NOTA: Ara la caminada ja es fa en un sol dia, el diumenge, doncs cada cop estem més a prop de Barcelona i fins l’any 2020,
any del Cinqüentenari del Pessebre Itinerant. Així doncs hom tornarà cap a casa un cop acabada aquesta.
------------------------------------------------------------------------------------------

