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EL PESSEBRE 

El diumenge 13 de desembre del 2015 vam deixar el 45è pessebre itinerant del Centre, al 

costat de l’ermita de Sant Feliu de Vallcàrcara, a l'inici de la carena de les Oliveretes i a 

uns 3 km de Sant Llorenç Savall, abraçat per tres grosses i robustes branques d’una gran 

alzina. Ens hagués agradat més, però, poder deixar-ho al mateix costat, a l’entrada o a 

l'interior del recinte de l'ermita, per qüestions burocràtiques de propietats privades, no va 

ser possible fer-ho. 

L’any passat ja ens va passar quelcom de semblant, ja que l’església parroquial de Sant 

Pere de Marfà, on ens hagués anat bé deixar-hi el pessebre, era de propietat privada i 

estava barrat el pas al seu accés, a pesar d’estar inclosa en l'Inventari del Patrimoni 

Arquitectònic de Catalunya. 

Enguany ens hem trobat amb que, encara que podent accedir a l’ermita, aquesta també 

és de propietat privada, tot i que està dalt d’una carena i enmig del bosc. Així ens ho va 

fer saber el masover o encarregat de la finca, que té la vivenda o masia uns 100 m més 

avall, i que va pujar esperitat en quan va veure que hi havia gent rondant a l’entorn de 

l’ermita. Sembla doncs que cada cop hi ha més ermites de propietat privada, a masies, 

castells o finques, que no permeten que el públic en general pugui gaudir de la seva visita. 

 

LA SORTIDA 

Vam sortir de Barcelona a les 8.10 h 8 participants en tres cotxes. A Sant Llorenç Savall 

vam deixar un cotxe i vam continuar cap a Monistrol de Calders amb els altres dos 

cotxes. 

A les 9.45 h del davant de l'església de Sant Feliu, a uns 450 m d’altitud, vam iniciar la 

caminada, primer de pujada cap a Granera i després de baixada cap a Sant Llorenç 

Savall. 

Inicialment vam tenir una mica de boira, que poc després es va esvair, i bastant de fred, 

encara que més tard el sol va lluir i ens va escalfar ja durant tot el recorregut. Vam tenir 

un dia i una caminada esplèndids. 

A les 10.20 h esmorzàvem pel Collet de la Baga de l’Om, a uns 640mts., amb un bon solet 

que ja lluïa. 

A les 11 h i sobre l’horari previst, visitàvem el dolmen de Trullars, a 700 m, i amb unes 

vistes estupendes del Puigmal, Montseny, Montcau, Sant Llorenç del Munt i Montserrat. 

D’aquí vam baixar al collet del Coll, a 635 m, per seguir de pujada el camí vell de Granera, 
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a on vam arribar a les 12:15h., a 800 m, amb temps de descans i visita de les restes del 

seu Castell. 

Sortint de Granera vam visitar l’ermita romànica de Santa Cecília i ja vam iniciar el 

camí, totalment de baixada, cap a Sant Llorenç Savall. A les 13.30 h vam arribar a Sant 

Feliu de Vallcàrcara, a 610 m, on vam visitar l’ermita i vam deixar el pessebre, suportat 

per una bonica alzina. L’ermita es d’estil primitiu romànic llombard, de l’any 1053, i conté 

una antiga imatge de la Mare de Déu de l’Ajuda. 

Sembla ser que Vallcàrcara deriva de l’iber kar-kar (“pedra-pedra”), i que significaria vall 

de moltes pedres o entre pedres. 

Poc després i una mica més avall, en un planet del camí i escalfats pel bon solet que feia, 

a les 14.20 h vam dinar fins a les 15 h. 

Estant ja a l’inici de la carena de les Oliveretes, vam anar baixant amb bon ritme fins a 

Sant Llorenç Savall, a 470 m, entrant a la població pel Políngon Industrial del Vapor a 

les 15.45 h. 

Aquest nom li ve dels diversos vapors del tèxtil de finals del segle XIX, que vers el 1950 

foren substituïts per petits tallers menestrals. 

D’aquí, a les 16.15 h, després de descansar al Bar, vam anar a recollir els cotxes deixats a 

Monistrol de Calders per tornar a recollir a la resta de caminants, i a les 17 h ens vam 

acomiadar i vam iniciar el retorn cap a Barcelona, a l’espera del pessebre de l'any vinent. 

Va ser una caminada a bon ritme, amb un total de 16,3 km i amb 1.30 h menys de l’horari 

final previst, al ser un grup reduït i marxós de caminants. 

 

E. Fité 


