Sant Pere de Casserres i Castell de Savassona
16 de març de 2011
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Distància: projectada 7’87 + 1’5 Km. amb altures 7’98 + 1’94
Desnivells: total 388+0’91 m. Acumulat 507+0’934 m. Temps 2’46 + 1’07 h.
Cotxe: 62 Km. Josep Oranias i Josep Roca
Malgrat ahir va diluviar, hem anat als
Gorcs a les 7 del matí, amb certa
resignació. Mentre hi vaig està plovent
i ens augura un altre dia mullat. Un
cop reunits sorgeixen propostes. Alguns suggereixen només anar a esmorzar. D’altres es mostren decidits a
pujar al Puig Cornador, com havíem
previst. Al final s’opta per una situació
entremig, anar a la ciutat de Vic i si
podem a Sant Pere de Casserres. Pel
camí veiem alguna clariana al cel i ens
animem. Intentem trucar-nos d’un cotxe a l’altre per anar al Puig Cornador,
però la falta de cobertura ens fa una
mala passada. Arribem al Parador de
Sau a les 8 del matí. Seguim les la
porta d’accés amb cotxe tancada.
Seguim la ruta senyalada com PR-C
40, sender de Vic a Sant Pere de
Casserres, i com a GR 151, camins del
Bisbe i Abat Oliba. Iniciem la caminada
i la majoria deixa les motxilles als
cotxes. El terra està xop i relliscós, i el
camí serpenteja per entre boscos fent diverses pujades i baixades suaus. Avancem pel
costat del riu i observem que l’embassament està ple, a vessar. Amb l’aigua d’un color
marró, degut a la terra arrossegada per la pluja i amb un cel gris en ofereixen un
paisatge diferent a l’habitual. Descobrim salts d’aigua en diversos indrets. Quan arribem
al monestir la recepció està tancada. Hi hem anat massa d’hora. Trobem una porta
metàl·lica amb un cadenat oberta. Baixem com podem i avancem per un camí fins al
monestir de Sant Pere de Casserres, una joia del romànic català construït a la punta

d’un meandre del riu Ter. Els primers del
grup hi arriben a les 9’20 i la resta ho farà
esglaonadament. Hi estem una plàcida
mitja hora. Alguns hi esmorzen i junts
retornem abans de les 10. Pel sender
trobem una expedició de jubilats de la
Mercedes Benz. Quan arribem al punt
d’inici la resta hi esmorza arrenglerats en
un banc de pedra a l’accés al Parador.
Després ens plantegem seguir per aquells
indrets i visitar-ne alguna altra singularitat.
Prèviament ens arribem al complex del
Fussimanya, desconegut per alguns de la
colla. Després s’opta per anar al Castell
de Savassona. Aparquem arran dels rètols
indicadors i pugem a Sant Feliu o Feliuet
de Savassona. Pel camí passem pel jaciment neolític de Savassona, convertit en
zona d’escalada. Ens adonem que és un
indret màgic, amb grans blocs de pedra.
Un d’ells conegut per la pedra dels
sacrificis. No trobem les singulars inscripcions a unes pedres, atribuïdes a les
bruixes, encara que les busquem. Després
visitem l’església romànica de Sant Pere i
el Castell de Savassona. De retorn decidim anar a dinar a ca l’Arumí de Santa de
Eugènia de Berga. On ens trobem ben
acollits i ens sorprenen amb un menú
complert, que valorem amb molt bona
nota. A la sobretaula decidim que la
propera setmana anirem al Puig Cornador.
Sortirem a les 7 dels Gorcs.
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