
 SORTIDA DE TOT EL DÍA A SANT FELIU DE SASSERRA  
Diumenge 20 de Setembre de 2015 

 
Sortida en cotxe: Sortirem en direcció Ronda de Dalt cap a la Trinitat, agafarem l’autopista C-33 
en direcció a Girona, agafarem la sortida 2 direcció Parets/vic/Puigcerdà, seguirem per la carretera 
C-17 durant 46,6 km, fins agafar la sortida 60B en direcció a la C-25 Lleida seguirem per la 
carretera C-25d durant 2,7 km fins a agafar la C-25 direcció Prats de Lluçanès/Berga/Manresa. 
seguirem per ella durant 10,8 km fins agafar la sortida 164. Uns 400 metres després de la sortida 
arribarem a una cruïlla on ens dirigirem a la dreta per la carretera B-670 direcció Arista/Prats de 
Lluçanès durant 7 km, fins arribar a una rotonda on agafarem la tercera sortida direcció Sant Feliu 
Sasserra/Olost, seguirem per la B-433 durant 4,8 km fins arribar a Sant Feliu Sasserra. En arribar a 
les primeres cases aparcarem els cotxes per a esmorzar i tot seguit començar a caminar.  
 
Recorregut: Sortirem de la població per una pista que ens portarà per una zona de camps de cultiu 
fins endinsar-nos en una zona boscosa. Allà agafarem un corriol que ens portarà per una zona 
humida, i vorejant durant força estona la riera de Ases fins arribar a la riera de Gavarresa que 
haurem de creuar. Després arribarem a l’ermita de Sant Nazari on pararem 45 minuts per menjar. 
Després de recuperar forces seguirem fins arribar a l’altar de els Sants Màrtirs. Després Seguirem 
per diferents pistes forestals fins a arribar als cotxes.  
 

 
 
Distància: 19,400 quilòmetres 
Desnivell positiu: 570 metres acumulats 
 
Requeriment per a la sortida: Portar un bon calçat, l’esmorzar, el menjar ja que és una sortida de 
tot el dia i aigua. 
 
Horari: Sortida de la plaça de Sarrià a les 8,00 h arribada a Sant Feliu Sasserra a les 9,30 h inici de 
la caminada a les 10,00 h. 
Final previst a les 16,45 h; a Sarrià a les 18,00 h. 
 
Els que no portin cotxe hauran de pagar 5 € als que el portin. 
 

CENTRE EXCURSIONISTA 
ELS BLAUS 

Aquesta sortida està subjecta a la normativa d’activitats esportives, és necessària inscripció prèvia i 

contractació d’assegurança. El preu de l´assegurança es de 5,00 €  per qui no disposi de la llicència 

anual. 


