Ressenya de l’excursió feta per portar el 47è Pessebre itinerant del C.E. Els Blaus, el 17-12-2017.

El diumenge 17 de dessembre del 2017 vàrem deixar el 47è pessebre intinerant del Centre, al
costat del mur de l’ermita pre-romànica de Sant Feliuet de Vilamilans, ubicada en el municipi de
Sant Quirtze del Vallés, encara que depenent del de Les Fonts de Terrasa i al costat de Rubí. Va
quedar molt ben colocat i molt ben visible per a tots els que pasin pel lloc.
A les 8:09 h. vam sortir de Sarrià 19 caminants, amb els FGC, cap a l’estació terminal d’autobusos
de Terrassa, on ens vam trobar amb una altra caminant. D’aquí els 20 caminants, amb l’autobus
M8A de les 9 h. vam anar cap a Matadepera, fins a l’església de Sant Joan, lloc d’arribada de la
caminada de l’any anterior.
Des d’aquí, a 420 mts. d’altitud i després de fer-nos la foto corresponent de tot el grup, a les
9:30h., vam iniciar la caminada per l’antic camí de Matadepera a Sant Quirze.
El dia va estar esplendid, amb no gaire fred i totalment clar, amb molt bona vista i paissatje.
A les 10:15 h. arribem a la Torre de Mossèn Homs, actual escola d’hosteleria, i esmorzem a l’area
de lleure que hi al seu devant, al costat de l’ermita del Sagrat Cor.
A les 11 h. arribem a l’antiga estació de Renfe-Adif, de Torrebonica, amb la seva bonica alzina i
seguim camí passant devant de l’antic Sanatori de tuberculosos Mare de Déu de Montserrat, del
1911, ara ja en desús i on estàva previst fer-hi el campus universitari de ciències de la salut del
Consorci Sanitari de Terrassa, cosa que ha quedat descartada definitivament.
A les 11:30 h. i seguint pel camí vell, pasem pel devant de l’Hospital de Terrassa i travesem la
carretera N-150, anant cap a Can Sues.
A les 11:40 arribem a la Creu de Terme de Can Badiella, protegida com a bé cultural d’interès
local i on parem un moment per llegir un recordatori de la seva história. Seguim el camí fins baixar
al torrent de la Grípia, per on pasem sota l’autopista de Terrassa, pujant ara cap els plans de Can
Sabater i l’urbanització de Can Parellada.
A les 12:15 h. entrem a l’urbanització pel carrer de Tanzania, primer amb amb una bona baixada i
deprés pujada, cap a la Serra de Galliners.
A les 12:30 h. prenem el camí carener del Monjos, per aquesta serra, anant cap el Pujol Blanc.
A les 12:45 h. arribem al Mirador, a 315 mts. i punt culminant de la caminada. Les vistes des
d’aquí son estupendes. Parem una estona per fer-hi fotos i gaudir del paissatge.
D’aquí ja anem de baixada pel camí que ens portarà cap a Sant Feliuet. Abans d’arribar-hi peró, en
el seu turó, trobem un gran sagrat cor, de l’any 1957, on algúns dels caminants recorden haver-hi
estat bastants anys enrrere, ja que des de Rubí s’arriba en una passejada.
A les 13:30 h. arribem a Sant Feliuet de Vilamilans i visitem l’entorn de l’ermita, ja que a
l’interior no podem entrar-hi, doncs està tancada. Hi ha una font, gran i feta d’obra, amb pedra,
preparada per fer-hi brollar cinc aixetes, peró que no en raja cap.
Al costat de l’ermita hi ha uns grans plans, acondicionats amb bancs i amb murs perimetrals de
pedra, que serveixen de seient i ens hi asseiem per dinar, escalfats pel sol que llueix en aquest lloc.
Després de dinar anem cap a una alzina, just al costat del mur de l’ermita, i al damunt d’unes grans
branques hi posem el pessebre, ben fermat. Fem les fotos de rigor i després de cantar-hi unes
Nadales, cap a les 14:30 h. marxem ja cap a Sant Quirze, pel camí vell de Terrasa a Sabadell.
A les 15:45 h. arribem a Sant Quirze, al devant de l’esglèsia parroquial, a 188 mts. d’altitud. Aquí
fem les fotos del grup i marxem cap a l’estació dels FGC, agafant el tren de les 16:25 h. cap a
Barcelona, arribant a Sarrià cap a les 16:55 h., on ens acomiadem a l’espera del pessebre del
proper any.
Hem anat a bon ritme i sobrats de temps amb l’horari previst. En total hem fet 19 km. en 7 h.,
incloses les parades.
E. Fité

