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Ens trobem a les 8 del matí a Llerona les 
previsions del temps són molt dolentes. 
Pluja al 100 per cent. Decidim canviar la 
sortida i fer una sortida petita i més 
propera. Anirem a Sant Pere de 
Casserres des del Parador de Sau.  
Arribem al Parador a les 9h entrem i 
prenem un cafè tot mirant el cel, 
plovisqueja però tenim ganes de caminar. 
A les 9,30h comencem a caminar, anem 
a buscar la carretera del monestir, de 
seguida trobem el corriol amb marques 
de GR que seguirem fins el monestir.  
El temps aguanta força bé, gaudim de les 
vistes espectaculars del pantà de Sau, 
passem a prop del Serrat dels Moros, el 
corriol és molt bonic, anem paral·lels a la carretera, donem la volta al Turó del Quintà, per arribar 
al centre d’acollida del monestir.  



Passem la porta, les instal·lacions també funcionen 
com  restaurant, seguim endavant, set o vuit cents 
metres i ja veiem el monestir a la llunyania, arribem al 
Collet de Casserres, seguim fins el monestir. Els 
companys que no hi han estat mai en gaudeixen. 
Paguem l’entrada com a grup i  jubilats i concretem la 
visita, deixant l’audiovisual pel final.  
La visita molt complerta i espectacular. El claustre 
preciós, l’església, les estàncies una passada, tot molt 
bonic.  
L‘audiovisual ens ajuda a conèixer la nostra història, 
ens enriqueix com a persones i ens fa estimar més la 
nostra terra. 
Un cop acabat l’àudio iniciem la tornada cap el 
parador, pel camí dels Monjos, sortim pel centre 
d’acollida i anem un parell de km per la carretera, per 
desviar-nos a la dreta  per un corriol amb marques de 
PR, baixem quasi fins el pantà i el camí ens porta per 
el torrent de l’Infern molt ben marcat fins el coll de 
Terrades, sortim a la carretera i arribem al parador on 
tenim els cotxes aparcats.  
Hem fet 9,7km súper bé, jo diria que la sortida ha 
estat fantàstica, molt millor del que esperàvem tots. 
Hem fet una sortida molt bonica, tot i les amenaces 
de pluja i el cel molt cobert, matinal complerta. 
Decidim anar a dinar al restaurant Fussimanya de 

Tavèrnoles. Ben atesos i molta gent. 
La propera setmana anirem a la 
Garrotxa, De  les Preses a Puig Rodó i 
Roca Lladre.  
Sortirem a les set del matí de Llerona. 
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