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LII Sortida "Conesuem Catalunya". les Guilleries (Osona-la Selva)
28 octubre 2007

I,ES GI-}ILLERTES

El nom de les Guilleries o la Guilleria comenga a sortir en la
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XIX i principi del XX. Flavia estat anomenada des del segle X lvlonte Ausonense

{942), i des del segle XlY, la lt{untanya d'Osona. i s'estén a cavall de dues
comarques. Osoua i la Selva.

i:s urra unirat o subcomarca bcn ciiibrcnciacia cic ies quarre qLlo comprenen
la cornarcli d'Osona. -iuntament amb la Platia de Vic. centrada per la ciutat de
Vic. el Clabrerés o Collsacabra iel l,lLrqanés, establerta per la Ceneralitat de

Catalunya en el decret de Divisici Territorial de Catalr-rnya del 1936. LJna bona
part de les Guilleries tbu integrada per aqLresta divisió administrativa en la

cornarca cle la Selva.

A grans trets. les Guilleries és l'espai muntanyos que qLreda er-rcabit er-itre

les cingleres del Clollsacabra. al nord. el massís del Montseny. al sud. la plana cle

la Selva. a l'est. i la plana d'Osona. a l'oest. Aquest territori. dins del conir-rnt de

muntanyes catalanes, queda ubicat a l'extrem nord-est de la serralada Prelitoral
Catalana. Es tracta d'una comarca natural a cavall de les provír-rcies de Barcelona
iGirona, les comarques de la Selva id'Osona iels brsbats de Vic ide Girona. La
zonaeÍa coneguda antigament com la Guilleria i- en temps molt remots- eren les

muntanyes d'Ausona
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Panorámica del Montseny-Guilleries des del cami cap al'repetidor i coll de Mas Carbó



En rractar-se d'una comarca natural, no ha tingut mai uns límits definits i

aixó sempre ha estat motiu de debat. L'historiador Carreras Candi, el 1911,
també esmenta la dificultat de definir els lírnits de la zona. "Si hagttés de

respondre a la puritat del sen nom, haltrían de ferles acabar allí ahont no ht

haguessin gwilles" i hi afegeix. "En tal concept a les emboscades i poch
habitades montanyes d'Ausona no'ls hi esqueya gens malament lo nom de

Guilleries".

El territori és en general molt abrupte i amb una boscúria quasr

impenetrable; el seu interior és una enrevessada xarxa de cims, turons, rius i
torrenteres. Jacint Verdaguer, l'any 1865, en una visita a la casa de Serrallonga
de Qrrerós, fa Ia segrient descripció. "T'of ho trobi aspre en aquell desert, lo
cardcter de la gent, los camins. hr¡n un no pcsf ca.si be posa lo peu pla, la.s

nrcntanyas que amegan sos pelats caps enÍre las brr¡ntas )'.ro.s pelts en abismo.ses

sotalades, lo nntrmuri dels rierals; y-fins en los re.lilet.s dels pochs aucell,s que ht

obsen,i la aspresa y melancc¡lia d'aqtrellas a.fr"aus v pinedes". EI gran poeta

catalá té. en certa manera, tota la raó de I món. La prirnera visita a la zona. sense

la cornpanyia d'un bon coneixedor del territori, pot resultar poc profitosa. Etr

canvi- quan l'escenari esdeve lamrliar. les meravclles naturals que amaguen

aquestes uruntanyes es mostraran gencrosament i ohsequiaran a bastar¡ent e[

visitant.

El territori está profundament rnodulat pel riu Ter i la seva xarxa
d'afluents. La proxirnitat dels Piriner"rs i la Mediterránia donen a la zona ur-r rdgim
de pluges important amb una mitjana de I 000 mm anuals. aproximadament
Aixó fb clue la boscúria cobreixi prácticament tot el territori. L'alzina i el pi

dominen en les zones solelles, mentre que rollres, faigs i castanyers són els amos

de les obagues. Certament les Guilleries tenen tot el que poderx esperar d'una
zona coberta d'una impenetrabie i exuberant vegetació, en qué es oombina el

bosc mediterrani o l'atlántic. .juntament amb la bellesa d'uns llogarets que

sernblen trets d'una pintura de l'escola olotina.

La població de les Guilleries ha anat nrinvant progressivament, alhora que s'ha
concentrat en les principals poblacions de la zona i de les rodalies. Sant Hilari Sacalrn,

Santa Coloma de Farners, Anglés, Amer, Vilanova de Sau. Fins i tot comarclues veines

han rehut part d'aquest exode en produrr-se la revolucronána arnbada de la lndustrta a

aquestes zones rurals, que posá fi a una precária economia de supervivéncia. Santa

Coloma de Farners, capital de la Selva, és la major població del territori guillerienc



trL PLA DE LES ARtrN{ES

L'itinerari excursionista proposat segueix una bona part pel sector del Pla

de les Arenes. Les seves vistes al Piriner-r, al Montseny i als límits de les

Gnilleries donen una visió clara de la sitr"ració geográfica d'aquesta comarca. En

els dies clars, vers rnigdia, el mar és l'horitzó, al nord els Pirineus, a ponent les

Guilleries davallen i'Osona i, al llevant. cap el Gironés. És un gran altiplá situat

en el sector occidental del terme municipal de Sant Hilari Sacalm. Té una altitud
d'uns mil metres. aixo fa que a l'hivem hi sigui molt habitual la preséncia de la
neu.

El Pla de les Arenes sernbla ser quo Íbu 1'enclau de la població antiga de

Sant Hilari, el Castell de Mascarbó o Mas Carbó (o Domus de la Rovira) l'ormá
part de la hrstóna del f-eudalisrne a les Ciuilleries. La masia de la Cau, segons

alguns aurtors- és l'origen del norn de Sacalrn.

És important aquesta part cle Sant Ililari per la seva activitat agricola, una

de les més actil,es iproductives cereals. lárratges, conreu de la patata, que pel

clima, l'aigua i el tipus de terreny li donen r-ura qualitat reconeguda de fa
centenars d'anys. Ramats d'ovelles i vaques pasturen en els seus prats, ité forga
rmportáncialacria de bestiar porcí. Per altra banda la silviculhrra ha creat boscos
que s'intercalen amb els altres cultius més tradicionals, remarcant l'augrnent del
nombre d'hectarees de repoblació forestal de pins i avets i convertint-se en un
dels motors económics de les Guillenes

Els boscos del Pla de les Arenes, de gran diversificació, es componen
básicament de castanyedes, fagedes, coníferes. aulets i arbres de ribera,
residualment el roure i algunes concentracions de grevol.



SANT HIT,ART SACALM

Municipi qLle Llns situen a [a comarca d'Osona i altres a Ia de la Selva. No
hi ha manera de treure'n l'entrellat... Mentre els entesos no diguin l'última
paraula, direm, en tot cas, que aquest mLrnicipi comprén Ia capqalera de la riera

d'Osor (dita també a l'inici de Vallicrosa, de la Fontvella o de la Fontpicant) i

s'estén des del pla de les Arenes (1 086 m), a 1'oest, fins al puig de Sant Miqr-rel o

de Solterra (1.204 m)" al nord-est. la serra de la Gavarra ( L 182 m). al nord-oest. i

la sera del Pedró (929 rn)" a l'est En fbrmen també parl els antics termes de

QLrerós i de Santa Margarida de Vallors, l'antiga parrdquia de Mansolí i veinats
És ur,., nucli irnportant de cornunicaciot.ts.

La vila de Sant l-tilari Sacalm (o Vila de le ,:, Cent Fonts, sobrenom amb

qué tarnbé es coneix) es pot considerar la capital de les { iuilleries. és la població

rnés activa i vital des del purnt de vista industrial, de pohlament i d'atracció de

fbrasters, a partir de la seva fbmosa lunció balneária. Es formá a l'entorn de

l'església de Sant Hilari. que des del922 doná nom al terme (el nom de Sacalm

sembla que prové de la planura o calm del proper pla de les Arenes, on encara hi

ha l'antic mas de la Cau o la Calm) Formava part del gran terme c]e[ castell de

Solterra, ja- el rnateix segle X L'antic castell de Solterra coronava la muntanya

del seu norn (drta també de Sant Miquel de les FormigLres). la més alta de les

Guilleries (1 204 rn) i el segle X centrava un important terme f'eudal i cornprenia

els tcrmcs actuals dc Sant Ililari i d'Osor. Aquest castcll es veié aviat dcsplagat

pel casal o domus de la Rovira, esmentat a mitjan segle XIII i que adqurri

irnportáncia des del 1274, quan passá a poder'dels Gurb. Aqr-resta f-amília

senyorial, castlana del castell de Gurb de la Plana, s'entbrtí molt a la ti del segle

XIII fins a esdevenir senyora total de la demarcació de Sant Hilari Des del 1304

Bemat de Gurb apareix er-r la docurnentació com a senyor del terme i població de

Sant Hilari, reconeixent només un domini teoric als Cabrera per la domus de la
Rovira dit castell de Mas Carbó).
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L'antiga domus de Ia Rovira, fortalesa documentada des del 1252, es

troba en un extrem del pla de les Arenes, al cim d'un puig de 1.062 m, envoltat
de faigs i castanyers; des de fa almenys dos segles és coneguda pel castell de
Mas Carbó per la seva proximitat al mas Carbó. Propietat de la família Gurb, en

1214-1484 hi tingueren la seva residdncia aparellada. bé que residien
habitualment a la sagrera de Sant Hilari, i tbu abandonat al segle XVI. En 1924-
26hom hi féu excavacions, dirigides perJ. M. Pericas, ies descobrÍ el basament
d'un gran casal quadrat, amb espitlleres a tot el voltant, i inicis d'una escala i
d'arcs dels pis infbrior; un ample fbssat envoltava l'edifici. Actualment es troba
en estat d'abandó.

La població de Sant Ililari Sacahn té un sector central de carrerons estrets
itorturosos que l'orma el nucli histdric, on es destaquen l'esglósra. I'antiga casa de
Can ltovira ialtres cases velles dels segles XVTI iXVIII. r Lrrr eirample radial
qLle ha configr.rrat la població tradicional, desbordada modernament per
urbanitzacions ihabitatges pcr a estiureig Ili ha tarnbé algurns edif-rcis
modenlistes. corn l'antiga oooperativa (avui dia seu del Museu de les Guilleries) i
la casa de l'aigr-ra de Ia Font Picant, obra de .losep M. Pericas Can Rovira ocLrpa

arnb el seu hort urna illa de cases; fbu durant segles de la 1bmília rnés benestant de
la poblaoió, i la llegenda atribuia la seva prosperitat a unes misterioses tovalles
que un hereu del mas hauria pres a les encantades que habitaven sota la roca d'en
Pla (aquestes tovalles serviren durant segles per guarnir l'altar que hom parava
davant la casa el dia del Corpus). L'edif rci existia.¡a a miqar-i segle XV, i fou
renovat el 1692, i constitueix un gran mas, amb llindes i cantoneres de pedra i
portal adovellat.

L'església parroquial és d'origen románic (resta algurr fragrnent de mur a

la banda de migdia de l'edif'jcr cottsagrat el 1 199), peró els terratrérnols cie vers el
l42B obligaren a una reconstrucció molt substancial. que acabá amb una nova
consagració. el 1480. se li aibgrren capelles laterals a partir del segle XVI, ies
transtbnná en església de tres naus per oonstruccró de noves capellcs el segle
XIX L]na uniflcació de I'obra iunes noves voltes, tbtes el 1877. li dorraren
l'aspectc'actLral. amb I'orientació capgirada il'afbgitó d'un carnpanar, inrciat en

1860-68 i acabat el 1921, segons plans de .T M. Pericas. A l'interior conserva, a

l'entrada del baptisteri. 1'arquivolta de la portada románica del segle Xll (que des

del 1854 era la porta del cementiri vell), ité a la dreta de la porta d'entrada un
sarcófirg dc pedra. sostingut per dos lleons, on reposen Ramon dc Gurb (rnort
vcrs ol 1400) i la seva muller Alamanda dc Blanes (morta el 1393).

Els voltants de la població són especialrnent nos en lonts d'aigües
minerals (font Vella, font del Pic, font del Ferro. etc ) -entorn d'un centenar en

tot el terme-, peró les que li han donat més anomenada i convertiren Sant Hilari
des de la segona rneitat del segle XIX en Lln centre balneari de primera
irnportáncia foren les de la font Picant, d'aigües bicarbonatades i fbmrginoses.
indicades sobretot per a les litiasis renals o mal de pedra. Brollerr a la dreta, a
nivell de la riera d'Osor. a uns 4 km de Sant Hilari. Conegudes ia al segle XVII
(en parla Jaume Caresmar als seus escrits) i descrites en la relació del viatger
Francisco de Zamora (1790), que recull .¡a la tradició que loren descobertes



casualment en comprovar els efectes beneficiosos en uns ramats de bous, el Dr.

Josep Gravolosaen féu unadescripció científicael 1799, ial Ilarg del segle XIX,
especiahnent a la segona meitat, atragueren malalts i visitants. Entre el 1877 i el

1890 es descobriren noves deus: font de Santa Escolástica, de Santa Teresa, de

Santa Modesta i de Sant Joan. de característiques peculiars i altres propietats

curatives, segons els estudis de Nicolás Pérez liménez (1892), i el 1899 foren
declarades les aigües d'utilitat pública El 1880 fou bastit un establiment al costat

mateix de la font Picant, conegut per Hotel Martin, amb 250 llits i amplis i

luxosos serveis. Actualment es troba tancat i práctrcament abandonat. L'edifici
de la principal de les deus. la font Picant o de Sant Josep. fou reedificat per J. M.
Pericas vers el 1922. Les aigües rnedicinals són preses a l'establiment que hi ha

dins la pobiació (dit popularment la Taverna de l'Aigtta), i també són
embotellades (igual com les de la fbnt del I)ic, també d'aigües medicinals.

Peró les lbnts d'aigua de tar-rla -tarnbé apreciades iconegr-rdes de temps-
han superat ¡nodernament de bon tros les mcdicinals corr a recurs economic; les

plantes embotelladores de la tbrrt Vella -i en menor escala les de la fbnt d'Or-
han esdevingLit importants indústries qlre ocLrpen un bot.t nombre de treballadors.

Una altra indúrstria que ha trngut Lrn gran desenvolupament i una forta
incidencia en l'economia i la dernografia de Sant Hilari ha estat la fabricació
d'objectes de fi:sta, com a objectes de regal o records, i els antics petits tallers de

torneria s'han convertrt en grans naus.

El Museu Guilleries, a Sant Hilari Sacalm, juntament amb els de Breda,

Arbúcies i Viladrau, forma part d'uns equipaments museístics de Montseny-
Guilleries, que presenten des d'dptiqr"res diverses el patrimoni natural, etnográfrc
i cultural del Montseny i les Guilleries. Les Guilleries conserven innombrables
mostres de les seves lbstes i tradicions. entre les qual cal destacar. pel que fa a la
població de Sant Hilari, les festes tradicionals d'interés nacional del Via Crucis
Viverrt (Divendres Sant). Torna Serrallorrgtr (últim cap de setmana de setembre).
Fira del Bolet i Setmana de [a Micologia i el Bolet (segon cap de setmana
d'octubre) i Fira Fusta, el prirner cap de setmana de novembre.
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Llt Sortida del Cicle "Coneguem Catalunl,a" - Les Guilleries lOsona-ta Selva) 2tl d'oc¿ubre de 2007

DESCRTPCIÓ DE L'TTINERARI

Sant Hilari Sacalm - ."p"tiáo. - colt de Mas Carbó - La Talleda - Font de la Cau * coll del
Pla-d'Esfcve - Fonf de I'Arc - Sant Hilari Secalm

Temps

0.00

Krns

0,00

nl --_ J_ r)n-.-r:^i_ q.^--a:,.. --!_ __*--- -!_ !¡;._ g_-¿ r_^_- .!--=_ ñ----_ __t L_*: : l^rrdv(t Lltr l L56rs)rd. JrIL.l.rrl psi5 r/d-lrslJ us r ir,, J(ura JúSSP, lI§s L.litus, passanl pc¡ úat-Ti i ia
font del Peh-inxo, un tram bastant pujador.

0,09 0.ó9

Antiga carretera de Vic. Anenr recte per un caruí d'enfi'ont que transcone entre bosc
d' espléndides conífbres.

0. l2 0.82

Bifurcació. anern per 1'esquerra. l'roberr senyalitzacions a¡rb fletxa blanca i la f-rgura d'una
euilla o guineu.

0.r4 0,98

Bifurcació, anem cap a l'esquerra; a la dreta ens queda una fdbrica d'artesania de fusta. La vista
s'eixarnpl4 davant nosfi'e tenirn les lnuntanyes més importants de les Guilleries direcció N:
l-¡!lc¡hry.r !a (']a¡,¡¡,1¡-. D^^^,{-l'|-oiy Q^.r+ I\4i¡,,q!.-lo Q¡ltq¡.o Dl ^^-í k^.-,.^ñ-á.r^-^l.lól ^vvrrJsvvrrq) .o vc.ru!c5 r\vvc uer r w¡A, usrr. ryrirlue¡ uv úvr.ú¡¡d ... Li v(¡¡i¡i ii¿iiiiirijiiü P¿üi-ai'iiri ¿i

la catretetra asfaltada que ens queda a I'esquerra. Podem veure-hi tarnbé les naus de la planta
embotelladora de I'aigua de la Font Vella.

n to I.33

Brturcacro, anell a ta dreta; poc despres delxem a la dreta una alfra blturcacro

o)7 1.63

tsilurcació zunb pal indicador a Fonl cl'en Ciurb i Font Vella. ¿nern a ['esquerra

0,28 r.93

Se'ns r-rneix un catrtí ¡lcr l'esquerra; poc després nov¿rbifr.rrcació, alem al'esquerra

0,38 2.be

El camí toca la carretera i se'n separa Je seguida (940 rn) [-li ha un pal indicador, continuem per
la pista uns l5 lnetres i agafem un antic caní ¡loc fressat que s'enfilapel lnarge esquerre de la
pista guanyant algada tot carenejant diLecoió pollent. Poc despr'és Irt¡beut uua pisLa Llausversal,
la seguittr uns 20 rneh'es cap a la <ft'eta i la deixern ¡rer enfilar-nos novarrent pel marge esquerre.

0.44 3.07

Se'ns uneix un carní tr)er l'esquerra.



0,50 3,49

El camí fa un revolt cap a I'esquerra i clesprés cáp a lu dreta, en aquest ültim hi ha una
bifurcació, que hem d'agafar cap a l'esquerra

0.53 3.66

Al capdarnunt del sender trobenr un cami transversal a prop del coll. Girem a l'esquerra;ja som
al coll. Seguim aquesta pista ampla cap ala dret4 ascendent. En el seu inici, enun arbre a la
dreta veiem un rétol que indica mnes del castell de Mascarbó s XIll. Davant nosh.e contemplem
el Massís del Montseny i els seus pics rnés importants: Matagalls, les Agudes, el Turó de
I'Hcmc... Un ca:ní pla;ter" e¡is cble la parcrálnica sol;r'e el Pla de les,^.i'ciles, la zo¡ra agiiccla-
ranadera rnés irnportant del teme de Sant Hilari Sacahn.

0,58 4.05

Se'ns separa un canrí per l'esquerr4 continuerrl recte.

0,59 4,t0

Bifurcació, arnb cartell indicador a les runes del castell de l\,lascarbó (o Dornus cle [a Rovira)
alr I 086 m.

I "00 4.19

Deixem una pista a l'esquena que va de baixada i poc després en deixem una altra a la dret4
que porta al costat d'un repetidor de Retevision ( L060 m). Nosaltres seguirn pel carní pnncipal.
Poc després deixem un camí a l'esquerra.

In9 .l 1ñ

A I'esquerra del camí, bifurcació a una claria¡a propera, anern per carní principal

1,13 4,97

Arrlbem al colt de lvlas Carbó (l UóU nt). l:rrtleforc dc srs calnrns, nosattres agat'ern el
d'enf¡ont, que baixa.

118 5.27

Deixem dos carnins a l'esguerra- conúnuem baixnnt

r,21 5,41

Deixem un alfi'e carní a ['esquerra, baixem.

L,23 5,53

Se'ns uneix un carní per I'esquerr4 continuenl baixant

t,2s 5,60

Bifurcació. calní a la ú'eta- aneln recte

/?



1,26 s,67

El carní ens porta de dret al mas Talleda (alt 980 m). Trobem un safareig i la font del mateix

nom, segons diuen una de les millors del Pla de les fu'enes. El mas Talleda és una agrupació de

consfluccions de diferents dpoques. Destaca el cos principal amb bonics dintells, juntament amb

una caoella annexa dedicada a la Verge dels Dolors. datada del1776.

Per continuar endavant hem d'anar baixant cap a I'esquerr4 pel carní d'entrada al mas.

Travessem els camps de cultiu del mas, vers la vall. Panorárniques del mas que acabem de

deixar i un altre més enlairat i tlunyá, el mas de la Cau.

111 /,29

Fern cap a un¿r can'etera asfaltada (940 m), Ia creueln iseguirn el camí d'enf¡ont per un petit

pont sobre Ia riera del Pla de les Arenes o de la Cau.

1.49 7 .25

Enrrig d'r¡lla castalryeda trobern la liont dc la Cau (1.010 m), al lrtarge esqt¡erre de la pista

forestal- continuetn.

2.01 8.02

Cruilla de carnins dalt la carena. El de la dreta va al mas de la Cau, pero nosalhes no hi hem

d'anibar És una de les masies rnés antigues del tenne rnunicipal de Sallt Hilari, del I199, que

encara conserva rnig tapada l'antiga porta principal. El cos de la casa és de data posterior. Hi ha

una teoria que diu que el topónim "Sacalrt" pot haver softit d'aquí.

Deixalt de banda- doncs, la pista gue porta al mas, en seguim una a l'esquema, arnplq
ll^'..-^..^.-.^..+.'^^^..-l^"¿ :1.,..- C'^^^^r^ ^"^ J:L":"^ ^l^"-^ -^"^!l¡ Dl^"^:^iiCUgCiiiiiii.;iii aSCU¡iüÜiii i iiUii ¡jUSSiiü¿ \iúv u¡úúa^q 4i6urrr tvvvtt). t rqrrY4.

2.11 8.73

F-ern cap en un calni transversal i el seguirn cap a l'esquerra (coll del Pla d'Esteve. 1.070 m).

En el seu inici és forqa herbós i flanquejat de gürestells.

2.15 9.0.5

Quan el carrri-pista f'a una corba cap a la dreta, el deixem per agalar un tretrcall a l'esquerra.

forga herbós i tut xic descurat, on cal ana¡ arnb compte amb els esbarzers que entrebatquen les

calnes ... Ja nrés endavant s'eixarnpla i fa de més bon caminar.

))\ q51

Deixern una desviació de la pista a l'esquena. Seguun recte. Poc rnés enllá f'ern un gir cap a la

dleta, seguitn endavant, deixem un trencall de pista a la ú'eta i havessem un ton-ent a gual, lcs

aigiies del qual desguassen a la riera de la cau o'del Pla de les fuenes.-

2.29 9.e0

Arribcr¡r al costat de [a Font t!e I'Arq (955 rn) i una ediflcació. Continuan endavant per la pista

que passa pel costat de la fbnt. que ens queda a la dreta.



2,33 10.15

Per un pontet creuem nova¡nent el torrent i abans d'arribar a una cafretera entrem en un prat de
la dreta i seguitl pel seu marge, paral'lels a la canetera. A 1'esquera podem veure el Mas Carbó
i en un punt més enlairat i allunyat el repetidor de Reteüsion.

2,40

Can'etera. La seguim uns metres cap a l'esquerra.

2,42

Cruilla de car-reteres i font de la Casota. Per l'esquerra es va a St.Sadurní d'Osonnor! nosaltres
seguirem en direcció a Sant Hilari. A I'esquerra veiem el gran casalot de Matarnala.

2,41 11,20

Crui'lla tlel canrí de la Casota l9B5 rn), Agafern una pista ben fiessada a la dreta de la carretera
c¡Lie cntra etr utr bosc de coníferes anb alguns exemplars de sequoies A l'escluera veurern ¡lós
endavant el nras i el puig del Cloper o Clopés.

3,01 12.24

Q,G,r¡e¡iÁ .,,.c^,-..t ¡^ t,^.^,.^ ...,;- ^,.^...urrurvcvrv, (.<(¡rerlr ur u! ¡ vJlluvrra yuv puJa, 4riwtrr pvr utr<a v@!rra-

3,09 12,8s

Collet, arnb una f'rta amb marques blanques.

'3,14 l -1,26

Bifurcació, anern per l'esquerra baixant.

3,19 13,51

Bifurcació artcnt recte pujant un talús (a l'esquen'a va a unes instal lacions). Veiern Sant Hilari
Sacaltn a prop i rltolt llunyans podem clistingtr els cingles del Far Vista panoramica sobre el
rn¿rssis del lVlontseny. dirccció sud. El Caró (r,ista panorarnica)

3.26 t4.01

Carretera l¿r creueln i entrem en un alh'e carní d'enfiont que erls apropa al ¡rucli urbá pel barri
del Serrat.

3,30 14,30

Primeres cases del poble de Sant Hilari. anern a I'esquena per carrer asi.ltat. ens diricim a la
font del Cirer (800 m) i cap al centre de la població (790 rn).

3,38 t4,83

Fem cap novament a la plaga de 1'Església Final de l'itinerali

(Descripció adaptada de I'itinerari de la l0' Marxa i Aplec Excursionista de Veterans de.
Cataluny4 organitzada per 1'A.E. Icária de Barcelon4 75é aniversad, el 2 rle juny del l99l)
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