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Benvolguts companys/es: 
 
Com ja sabeu, el proper dia 11 de novembre tenim previst fer una sortida de la Secció a Sant Pere de 
Casserres, al pantà de Sau. Aquesta sortida coincideix amb la tercera de les anomenades de Vegueria i ha estat 
organitzada pel Centre Excursionista de Sitges; les anteriors, una organitzada pel grup de Vilafranca i l'altra per 
la Talaia, tingueren com a escenari el Montsant i les Gavarres respectivament. 
 
Començarem el recorregut a la vila de Folgueroles on nasqué en Mossèn Cinto Verdaguer recordat per un 
monument modernista i pel museu instal⋅lat a la seva casa natal. Sortirem en direcció nord per anar a trobar, a 
un quilòmetre i mig del poble, el PR-C-40 (sender de Petit Recorregut que va de Vic fins a Sant Pere de 
Casserres), el qual seguirem. Aviat passarem per l'església romànica de Sant Esteve de Tavèrnoles i una mica 
més enllà arribarem al Pla de Savassona on hi ha les restes d'un poblat ibèric. Al costat mateix del Pla, dalt 
d'un petit cingle, hi ha l'ermita pre-romànica de Sant Feliu de la Roca, també dita Sant Feliuet, que podrem 
visitar. 
 
Després, passarem pel coll de la Passarella i pel llom de Casserres i finalment arribarem a la península, 
formada per un meandre del Ter, on s'aixeca el monestir benedictí de Sant Pere de Casserres, del segle XI. A 
partir del monestir tornarem enrere fins enllaçar amb la variant PR-C-40-2 (Llom de Casserres - Les Tallades) 
que seguirem fins arribar al Parador de Sau, situat en un promontori sobre l'embassament del Ter; ací 
finalitzarem el recorregut. 
 
     Quilòmetres  Temps  Altitud 
 
 Folgueroles    0  0  556 m 
 Sant Esteve de Tavèrnoles  2.27  0.44  528 m 
 Pla de Savassona (Sant Feliuet)  4.83  1.22  625 m 
 Fusimanya    8.62  2.43  450 m 
 Llom de Casserres   10.97  3.15  550 m 
 Sant Pere de Casserres   13.27  3.47  495 m 
 Parador de Sau    16.97  4.34  520 m 
 
Com podeu veure és tot un passeig : no hi ha grans desnivells i només són 17 km (en el temps ja està 
comptada la visita a Sant Feliuet). És una sortida per a tothom. 
 
Està previst sortir a les nou de Folgaroles, això vol dir que haurem de sortir com a molt tard a quarts de set. 
Els de Sitges volen quedar-se a dinar a Sant Pere de Casserres, però també hi ha la possibilitat d'anar fins al 
parador de Sau; d'aquesta manera podríem deixar les bosses/motxilles a l'autocar. Per a concretar aquests 
detalls vegeu el full d'inscripció. 
 
SI US PLAU !, no espereu l'últim moment per a confirmar la vostra assistència perquè això complica molt la 
contractació dels autocars. 


