
 

43è Pessebre  del  C.E. Els Blaus 2013 

De Santa Maria d’Oló A Sant Feliu de Rodors, Moià. 

 

Aquest any durem el pessebre a prop de Moià, sense fer-hi missa, deixant-l’ho el mateix dissabte a Rodors 

(Montví de Baix), per tal de poder gaudir el diumenge d’una activitat sociocultural pels entorns de Moià.  
 

   L’estada es fa a l’Area de Natura “Can Vilalta”, a Montví De Baix. 

Dissabte 14 de Desembre 
             Cota/nivell-Kms-Temps-Horari 

Sortida de StªMª d’Oló   (després d’esmorzar)        Al mapa, la ruta està indicada amb color verd.   0,000  0:00h 10:00h 

 

D’esquena a l'església marxem recte davant nostre uns 70mt. per l’avg. Manuel López,  tombant després a l’esquerra i       505 

baixant cap a la riera d’Oló pel bon pendent del carrer de Josep Sauleda Roca que, passada la riera d’Oló, passa a ser el         475 

camí rural asfaltat cap a St.Joan d’Oló i Horta d’Avinyó.  Essent  camí GR d’aproximació al 177, la seguirem pel voral 

esquerra, tenint compte del seu escàs trànsit. Iniciem una  bona pujada cap el mas El Joncar, fins passar-lo uns 180mt.   1,600  0:25h 10:25h 

 

D'aquí, a l’esquerra, anem pel camí del “Refugi Graner de Roselles” i uns 100mt. després  pugem per un altre camí més 

dolent i pedregós, que trobem a la dreta. Veurem una creu en record de Joan Pont Rodoreda1  i sortirem al GR-177, en        550 

una pista ample que seguirem a la dreta uns 700mt. Sortirem altre cop a la carretera, seguint-la uns  300mt. fins trobar, 

passat  el camí  de Puigneró,  un camí a l’esquerra amb una petita capelleta del 1960,  que  ens durà cap a Vilarassau, 

deixant de moment el GR-177 que retrobarem posteriorment.              645    1,500  0:25h 10:50h 

  

Seguint aquest camí, que va baixant per travessar el torrent de Ca l’Oller, arribarem a Sant Vicenç de Vilarassau, on tor- 

nem a trobar el GR-177.                 610  2,000 0:30h 11:20h 

             P            0:10h 11:30h 

Després de fer-hi la visita, seguim les indicacions del GR-177 cap a Moià, amb una forta baixada cap el Riu Sec. Passa- 

rem pel costat d’un gran dipòsit d’aigua, a la nostre esquerra. Abaix a la riera, en 800mt. trobarem uns 6 güals, inundà- 

bles, si hi ha hagut molta pluja, just abans d’arribar a la cruïlla del Molí del Perer, que  deixarem a l’esquerra.         530   2,400 0:45h 12:15h 

 

Ara seguint el GR-177 per la pista, inicialment encimentada, s'inicia una forta pujada. Després d’uns 850mt., a l’obaga 

del Molí del Perer, el deixem i seguim per un camí a l’esquerra, que continua pujant una mica més suament fins arribar 

al mas Rural de Casamitjana, des d’on també podrem veure l’ermita de St. Feliu de Rodors, cap a on anem.         760   2,600 0:45h 13:00h 

             P             0:10h 13:10h 

Al cap davall del mas i pel  seu darrera i a la dreta,  passant  per un filat elèctric de niló blanc, seguirem un camí que, 

de baixada, va vorejant la finca del mas. Uns 100mt. després seguirem a la dreta un corriol, mig perdut a estones, que 

va per dins de la baga de Vilalta. A estones anirem veient, per l’esquerra,  l’ermita. Passarem per la Font de Vilalta, a la 

nostre dreta. Anant seguint el camí arribem a un molt petit pla on iniciem una ràpida baixada cap a la riera de Malrubí.        730   1,500 0:30h 13:40h 

 

La creuem i, seguint el corriol que aviat girarà cap el Sud, pugem fins sortir al darrere de l’ermita de St. Feliu de Rodors.        790   0,450 0:10h 13:50h 

 

Aquí, a Sant Feliu de Rodors,  deixarem el Pessebre en un lloc escaient  i  aprofitarem per dinar.  (1:30h.)   D             1:30h 15:20h 

          

D’aquí, passada l’ermita i en direcció Nord, seguim el camí ample cap el coll de la Creu de Codonella i el Pujant de Mata- 

Bous, on tombem a la dreta passant per la bassa  de Codinacs. Anem seguint la pista que, en un revolt d’esquerra a dreta, 

ens deixarà veure can Vilalta. Ens hi anem, deixant la pista principal,  seguint el camí que trobem a la dreta,  fins arribar 

a la Casa de Natura.                 845   3,100 0:45h 16:05h 

 
Des d’aquí s'anirà a recollir els cotxes per la C-59 fins a l’Eix C-25, direcció Manresa, entrant després a Sta. Mª d’Oló. 
El retorn es farà a l’inversa, direcció Vic. Son 19km i 0:25h d’anada i altres de tornada, més temps de recollida vehicles.              1:30h 17:45h 
 

          Totals ruta:    Desnivell acumulat:  +515m  -175m    Recorregut:  15,150km. =  4:15h. +  1:30h. (D) +  P (parades) = 16:05h./ Cotxes  = 17:45h 

 

Diumenge 15 de desembre 
Després d’esmorzar, visites Turístiques - Culturals per Moià, fins el dinar, que serà a l’Area de Natura “Can Vilalta” a les. . . . . . . .    13:45h 
 

A Moià podrem visitar les Coves del Toll, el Jardí Botànic de Cal Riera, el Mirador de la Creu i també anar al Monestir  de StªMª  de l’Estany. 

(1) Era l’amo de la finca Rodoreda, fet matar pel seu fill a l'època de la guerra, per interessos d’heretats. El capellà, al confessar-se, l’hi va fer declarar-ho públicament.  


