Ressenya de l’excursió feta per portar el 48è Pessebre itinerant del C.E. Els Blaus, el 16-12-2018.

El diumenge 16 de dessembre del 2018 vàrem deixar el 48è pessebre intinerant del Centre, al
demunt de les restes de l’antiga ermita de Sant Vicenç del Bosc o de Vallarec, ubicada en el
municipi de Sant Cugat del Vallés. Va quedar molt ben colocat i molt ben visible per a tots els que
pasin pel lloc.
A les 8:19 h. vam sortir de Sarrià 22 caminants, amb els FGC cap a l’estació de Sant Quirze del
Vallés, on ens vam trobar amb altres 4 caminants. D’aquí, a les 9:10 h., el grup de 26 vam marxar
cap el centre de la població, per fer la sortida del devant de l’església parroquial de Sant Quirze i
Santa Julita, lloc on vam acabar la caminada de l’any anterior, per fer-nos unes fotos de tot el grup
Des d’aquí, a 190 mts. d’altitud, tot seguit vam iniciar la caminada per anar a trobar l’antic camí de
Sant Cugat, que ens portarà cap a dita població.
El dia va estar rúfol, molt tapat amb algunes petites gotes de pluja al sortir del tren i en algún altre
moment, peró que no ens va perjudicar en res, encara que els camins, tal com anavem arribant a
Sant Cugat, estàven mes humits i algúns dels corriols de dins els bosc estaven bastant enfangats;
també l’ambient era una mica fred i humit. Peró les vistes i el paissatje va estar bé.
A les 10 h. vam esmorzar al lloc previst, al costat del xalet de Can Caber. D’aquí vam marxar cap
el camí dels Monjos, fins arrivar al Turó de Can Camps a 288 mts., amb vèrtex geodèsic i el Turó
de Materic, amb una taula d’orientació.
D’aquí vam baixar pel cami de can Camps fins entrar a Sant Cugat, pel parc empresarial de
Vallsolana, en els barris de Sant Joan i de Volpelleres, on també estan els estudis de TVE. I vam
pasar pel devant de les seves respectives estacions dels FGC, cap a les 12 h. A l’estació de Sant
Joan es van acomiadar i marxar l’Angels Querol i el Carles Alcalà.
Després de visitar les restes de l’aqüeducte gótic de Can Vernet, anem ja cap el centre de Sant
Cugat, que travesem cap el sud per la seva via principal, fins la sortida per la carretera de
Barcelona per la Rabassada, on trobem l’esglèsia del Sant Crist de Llaceres, les 12:40h. Estant per
aquí, la familia Montoliu ens truquen per dirnos que están amb el cotxe a prop de nosaltres i volen
veure si ens podem trobar. Els hi diem que ho poden fer a Llaceres, peró no arrivem a trobar-nos.
D’aquí seguim el PR-38 per dins el bosc a l’Area de Can Bell, on prenem el camí de Can Gordi,
que ens porta pel torrent de l’Ermetà fins a la seva font; després seguim el corriol marcat de la
Mitja Marató, que ens porta fins la font i l’ermita de Sant Vicenç del Bosc, a les 13:35 h.
Aquí i després d’agafar aigua de la font, dinem asseguts als graons que estan a l’entorn interior de
les restes de l’ermita, on ja hi ha un pessebre instal·lat en les restes de l’altar i un altre a la part de
les restes exteriors de l’absis.
A l’acabar de dinar, posem el nostre pessebre al damunt de les restes del mur dret, ben protegit per
algunes pedres, per tal de que no caigui per algún cop de vent. I tot seguit cantem algunes Nadales.
A les 14:40 h. marxem d’aquí cap a Can Bell, passem la carretera de la Rabassada per anar a Can
Vilallonga i entrem al bosc pel camí de la Vimetera, per on arribem a les afores de la part Est de
La Floresta, a les 15:40 h.
D’aquí baixem una mica fins l’avinguda de Vallvidrera i després pugem pel carrer de l’ermita de
Sant Pere, pasant pel seu devant, seguint després pel carrer de Bonvista fins arrivar a les 16:10 h. a
l’església parroquial de la Floresta, de NªSª de Montserrat, a 220 mt. d’altitud.
Aquí fem les fotos del grup i marxem cap a l’estació dels FGC, agafant el tren de les 16:30 h. cap a
Barcelona i arribant a Sarrià a les 17 h., on ens acomiadem a l’espera del pessebre del proper any.
Hem anat a bon ritme i amb l’horari previst. En total hem fet 18,5 km. en 7 h., incloses les parades.
E. Fité

