RUTA A PEU DEL 42è PESSEBRE 2012 DEL C.E. ELS BLAUS, DE ST. FELIU SASSERRA A STªMª D’OLÓ
15-12-2012: Sortida de Sant Feliu

(després d’esmorzar)

Al mapa, la ruta està indicada en color vermell.

0,0km.

10:00h.

De cara a l’esgléssia, baixem pel carrer de la nostre dreta, de l’Arquebisbe Badia, cap a la carretera d’Oristà (B-433), la travessem i seguim recte pel
carrer que ens queda al devant.
Seguim pel primer carrer que trovem a l’esquerra. Aquest aviat tomba a la dreta i a l’arrivar a la primera cruilla, devant Cal Xaco, seguim recte pel cami
sense asfaltar, fins arribar al següent carrer asfaltat, amb un retol indicador del cami a Serrajórdia i a Rocaguinarda, per la pista de l’esquerra per on
seguirem, primer uns 100m d’asfalt i després ja de terra.
Després de passar Serrajórdia (a la nostre esquerra), seguim el cami amb les indicacions cap a la Traveria, sempre per la pista principal, que va voltant a
l’esquerra. Trobem indicadors de fusta al mas Miquelet i el Crespi a l’esquerra, peró seguim recte endevant a laTraveria.
1,7km.
10:25h.
Passarem per devant del mas Pujalt (a la nostre dreta) i la pista va baixant.

0,7km.

10:35h.

Arribem a una cruilla amb l’indicació cap a la Traveria, a l’esquerra, per on seguim.

0,3km.

10:40h.

500m després arribem a una cruilla de tres camins i seguim pel del mitg, la pista principal, que va baixant per dins el bosc. Uns 600m després passem per
devant el mas la Casa Nova de l’Oblaguer (a la dreta) i uns 600m després arribem al mas El Purgatori (a l’esquerra). 100m més endavant tenim un petit
plà herbós a la nostre dreta, es l’era del Purgatori.
1,9km.
11:15h.
4,6km
11:25h.
[A]-Aquí deixem la pista principal i seguim un cami a la nostre dreta, que surt d’aquest plà o era i que de baixada va cap a dins el bosc, reseguint a
dreta i esquerra primer algúns camps de conrreu i després, ja en forta baixada arriba a un últim camp, a la nostre esquerra. D’aquí hem de seguir per un
petit corriol, mitg perdut dins el bosc, que surt pel costat d’un parell de grosos pins i un altre de tombat, devant nostre mateig. Hem de seguir recte entre
matolls pel costat dret d’un rierol emberdisat, fins baixar pel costat d’unes grans roques planes i girar a la dreta, seguint la traça d’un corriol al costat de la
riera d’Ases, fins travesarla. I després pujar per l’altre costat, per anar a sortir a una altre pista principal.
0,9km.
11:40h.
Seguim aquesta pista en pujada a l’esquerra uns 4 minuts i en un fort revolt, planer, a l’esquerra, pujem per dins el bosquet de la nostre dreta, seguint un
corriol que al poc va girant cap a l’esquerra uns 150m, fins a sortir a un prat que reseguirem per la nostre esquerra i des d’on podrem veure l’ermita de
St. Francesc de Torroella (s.XVIII) i el mas de Torroella (s.XVI), fins a on ens hi arribarem.
0,9km.
11:55h.
Pel costat d’un dipósit circular del mas, seguim la pista a l’esquerra, que baixa fent voltes, fins arribar al mas de la Torre d’Oriols.

2,0km.

12:35h.

[B]-D’aquí seguim a l’esquerra uns 10 minuts fins entrar cap el mas Prat d’Oriols (a l’esquerra), passant pel seu devant.
Aprofitarem aquest lloc per DINAR. (1:00h)
9,2km

0,8km.
-,------

12:45h.
13:45h.

Baixem vorejant un camp sota el mas d’esquerra a dreta, fins a baix i al mitg d’aquest on, per un curt caminet, baixem a la riera Gavarresa, que
travesarem per unes groses pedres (si encara hi son). Després seguim a l’esquerra un cami paral·lel a la riera i al poc prenem un corriol una mica a la
dreta, que s’enfila i va tombant cap a la dreta, pujant cap a la Cinglera i el mirador de Cal Llop.
1,3km.
14:15h.
Cal parar atenció amb els estimballs! Des del mirador el cami va cap a la dreta (deixant el de l’esquerra), baixant cap el mas de Les Berengueres i deixant

de banda els camins que trobem per l’esquerra. I arribem a uns 70m del mas, sense acostarnos-hi.

0,6km.

14:25h.

D’aquí seguim un cami devant nostre que baixa ben fort (deixant un altre a l’esquerra) i que va voltant el bosquet de l’entorn del mas cap a la dreta, fins
arribar a la riera de Sagalers. La travessem a güal (que si ha plogut ens fangarem) i ara el cami va pujant amb força per dins el bosc cap a la dreta. A uns
600m. després del pas de la riera, trobem un cami que marxa un xic planer a l’esquerra, per on seguirem deixant el que portavem. Més endevant trobem
restes de vinya borda. (Uns 500m. més amunt hi ha una barraca de Vinya a la dreta.)
1,3km.
14:45h.
12,4km
El cami segueix pujant per la Baga de les Berengueres i uns 800m més endavant trobem altre barraca de Vinya a la dreta, quasi coberta per la vegetació.
Uns 300m. després sortim a una pista ample, que seguim a la dreta de pujada. Des d’aquí, per la Baga de la Moretona, en 10 minuts estem dalt de la
carena, al cami de can Garriga i poc després, fent un revolt a l’esquerra, sortim a la carretera B-4313, que seguirem cap a la dreta per passar per sota de
l’Eix Tranversal C-25 i quedant-nos al costat esquerra de la carretera.
2,3km.
15:25h.
15:35h.
Deixem l’asfalt i entrem al trencall de l’Auberg, cami de terra devant nostre que seguim de baixada (deixant el que hi ha a l’esquerra). Passant entre
camps, en uns 600m arribem a una bifurcació “trifàsica” amb un arbust al mitg i on per un cami a la dreta veiem un retol de fusta a Colltor i Yurt, que
deixem [### d’aquí continuarem a l’endemà]
15,3km
0,6km
15:50h.
i seguim pel cami del mitg, baixant i tombant cap a la dreta per entrar al poble i seguir a la dreta pel c./ Catalunya, el c./ Lleida a l’esquerra i el c./ Girona,
baixant a la dreta cap el Centre Urbà fins sortir a la carretera, per on anem a l’esquerra fins la Fonda. (16,4km)
1,4km.
16:20h.
16-12-2012: Sortim de la Fonda a les 10:45h i refem el cami d’arribada del dia anterior fins la cruilla “trifàsica”.
1,4km.
11:15h.
Seguim pel cami de més a l’esquerra. Anem baixant pel pla de la Morera i arribem a les primeres cases d’Oló, pel cami de Cal Corbo. Travesem el c/.
Maurici Camprubí cap a l’esquerra i tombem a la dreta pel c/. Vun, on hi ha les Escoles, i al capdevall baixem per unes escaletas al Barri St. Tomàs i
seguim a l’esquerra, pel c/. de Vic fins la pl. de St.Antoni Mª Claret amb l’esgléssia nova de Stª. María d’Oló. 16,2km
0,9km.
11:40h.
Total ruta... 16,2km. = 5:55h. + 1:00h.dinar + parades

(Total real.. 19km. = 6:55h. + 1:00h.dinar + parades)
### Des d’aquest lloc es deixarà pel dia següent, per fer l’arribada amb el pessebre a l’esglèssia nova, el 16-12-2012.
[A i B]-En cas de mal temps o altre incidencia o emergencia greu, al mapa hi ha indicada en color verd una ruta alternativa. Cal cercar els camins.

