
De Tavèrnoles a Savassona i Sant Jordi de Puigseslloses 
17 d’abril de 2013   
 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Jaume 
Muntan, Ismael Porcar (i Neret), Julià Pratginestós i Josep Roca,  

  

Distància: Projectada 14’67 Km i amb altures 14’85 Km. Temps 5’30 Desnivells: 193 m. 
Acumulat: 520 m. Cotxe: 55 km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem als Gorcs a les 7. Marxem cap a la 
Garriga i en sortim en direcció Roda de Ter. 
Abans d’arribar-hi ens desviem cap a 
Tavèrnoles. Aparquem prop del cementiri. 
Comencem a caminar a ¾ de 8 tocats. 
Travessem la carretera per on hem vingut. 
Trenquem a la dreta seguint les indicacions que 
assenyalen l’ermita de Sant Feliuet i passem 
per can Benarigues. En aquesta masia hi 
saludem un amable pagès carregant el seu 
tractor. Al cap d’una estona de camí trobem un 
indicador del nostre objectiu. El corriol comença 
a pujar considerablement fins arribar al 
jaciment neolític de Savassona, i que pos-
teriorment fou ocupat pels ibers i medievals. Admirem els grans blocs de gres i en destaquem el 
singular Dau i la Pedra de Sacrifici i la de les Bruixes. Després pugem a l’ermita de San Feliuet 
(659 m) amb les tombes antropomòrfiques i les basses medievals. Admirem les serralades i els 
pics coneguts. Els prismàtics ajuden a distingir-los a través de la calitja. Després d’un intent 
d’uns quants d’anar a un altre mirador, retornem. Ens tornem a agrupar i travessem la carretera 

per anar al Castell de Savassona i l’església de Sant Pere 
de Savassona. Trobem uns indicadors que motiven que 
reculem pel camí i enmig del bosc tirem pel dret per 
recuperar un camí superior, que al Pla de Castell se’ns fa 
difícil identificar. Un de la colla avança sol i la resta anem 
junts fins a un camí més ben marcat on trencant a la dreta 
ens tornem a agrupar. Al cap d’una bona estona comencem 
el descens cap a Tavèrnoles. En una petita esplanada 
esmorzem a les 10 i ¼. Després iniciem un fort descens 
fins al poble. Visitem l’exterior de l’església de Sant Esteve 
de Tavèrnoles. Ens sortim de Can Janot i anem a 
l’aparcament on molts hi deixem les motxilles. Tot seguit 



anem cap els Foquers on parem a la seva font i ens agrupem de 
nou. Iniciem una pujada amb nombrosos graons. Avancem per un 
camí que travessa un camp cultivat i arribem a l’ermita de la Mare 
de Déu de la Damunt. Ens trobem en terreny trepitjat per Mn. 
Cinto Verdaguer. Al costat de l’ermita hi ha un jardí de plantes 
nomenat Brins d’Espígol en record seu. Baixem fins a la carretera 
que ens porta a Can Torrents (on hi nasqué el seu pare). Ens 
desviem per un camí que ens porta a la masia de Puigseslloses. 
L’Ismael Porcar, en Jaume Muntan, en Josep Roca i jo mateix 
pugem a l’ermita de Sant Jordi de Puigseslloses. Església que 
Verdaguer triar per la seva primera missa. Contemplem al seu 
davant les restes d’un imponent dolmen. Esperem l’arribada de la 
resta i ens confirmen que s’han confós. Que retornen cap a 
Tavèrnoles. Baixem i prenem el camí ran de la masia de 
Puigseslloses i ens retrobem a la masia del Malgoig. Mentre uns 
la travessem pel camí, en Joan Corbera, l’Ismael Porcar i en Julià 
Pratginestós són amonestats pels seus ocupants i reculen per 
agafar la carretera. Arribem a l’aparcament a les 3 i ¼. Al cap 
d’una estona completem la colla i decidim anar a dinar a ca 
l’Arumí de Santa Eugènia de Berga. A la taula s’incorpora en 
Josep Oranias. A la sobretaula es decideix que la propera i 
setmana anirem al Costabona. Sortirem a les 7 dels Gorcs.  
Text: Josep M. Farnés  Fotografies: Joan Corbera i Ismael Porcar 

 


