
Trobarem la fita d’inici 1  al final del carrer Font de la Sala, al costat del tor-
rent de Folgueroles.

De Folgueroles 1  a la font Trobada 2

El sender passa per sota del pont de la carretera N-141d i arriba fins a la font 
Trobada 2 , envoltada per un prat fresc i verd poblat de saüquers, arços 
blancs, salzes, freixes i altres espècies pròpies d’ambients humits.

De la font Trobada 2  al gorg de Llitons 3

Agafarem la pista que surt de l’aparcament en direcció a Sant Llorenç del Munt 
i ens desviarem a la dreta per travessar els camps de l’Ausió. A partir d'aquí, el 
camí circularà per pistes amples, envoltades per alzinars tancats o pinedes de 
pi roig, que ens portaran a un petit pont, on es troba el gorg de Llitons 3 .

Del gorg de Llitons 3  i Sant Llorenç del Munt 4  al Salt de la  
Minyona 5

Seguirem per la pista fins a l’encreuament que ens portarà a Sant Llorenç del 
Munt 4 , castell del segle x declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. El camí 
ara agafarà el vermell intens dels conglomerats de la cinglera i continuarà 
fins al puig dels Jueus, on s’obriran unes vistes espectaculars de la vall de 
Sau, el Montseny i el massís de les Guilleries.

Baixant la pista, caldrà parar atenció per agafar el pas de la Mina, un corriol 
estret per sobre de l'N-141d. Des d’aquí, ja podrem veure el perfil del mira-
dor del Salt de la Minyona 5 , on arribarem seguint la pista formigonada.

Del Salt de la Minyona 5  a Foquers 6  i Tavèrnoles 7  fins a la 
Damunt 8

L’itinerari seguirà en direcció als Munts i es desviarà per una drecera a la dre-
ta que esquiva la casa. En arribar a una cruïlla principal, girarem a la dreta 
seguint el PR-C 40.1.

Ara caminarem per pistes emboscades, acompanyant el torrent dels Munts. 
Trobarem un tram de camí que sembla pavimentat per grans blocs de pedra 
i que es coneix com «la calçada romana», tot i que no es tracta d’un enllosat 
romà, sinó d'un dels freqüents afloraments de la roca. 

De baixada cap a Tavèrnoles, passarem per la masia del Compòsit, el racó 
ombrívol de la font i la bassa de Foquers 6 . Seguirem la pista vora el torrent 
i arribarem a Tavèrnoles 7 , on trobarem l’església de Sant Esteve, joia de 
l’art romànic documentada l’any 981.

Agafarem el carrer de baixada i sortirem del poble pel camp de futbol, a tra-
vés d’un petit pont sobre la riera de Tavèrnoles. Un agradable sender de pu-
jada ens portarà a la pista cap a la masia de Foquers. Al davant s’enfilen 250 
esgraons de pedra rústica: les escales de Foquers. Més endavant haurem de 
creuar el camp de conreu que mena a l’ermita de la Damunt 8 .

De la Damunt 8  a Folgueroles 1

De tornada a Folgueroles trobarem les alzines sureres; el conjunt més impor-
tant que hi ha d’aquesta espècie a la plana de Vic. Es van plantar al segle xviii. 
Hi trobarem també una escultura de P. Plazuelo gravada amb versos de Ver-
daguer.

A Folgueroles hi ha nombroses construccions relacionades amb el poeta, 
com la casa on es va criar —ara convertida en museu— o l’església de San-
ta Maria —on es va batejar. L’itinerari finalitzarà a la plaça Verdaguer, on 
s’aixeca el Pedró, monument que li fou dedicat, que van pagar els veïns i que 
està bastit amb el treball de franc dels picapedrers.

EXCURSIONS SENYALITZADES PR-217

Camins de Verdaguer

Distància: 16,6 km Durada: 4 h 30 min

Recomanacions:
–  Porteu calçat adequat, gorra, aigua i prismàtics.
–  No llenceu deixalles ni arrenqueu cap mena de planta.
–  Procureu no destorbar la fauna i no allibereu animals al medi.
–  Respecteu l’activitat de les masies i explotacions agràries per 

on passeu.
–  Vigileu amb la resta d’activitats que interaccionen a les pis-

tes: trànsit de vehicles motoritzats, bicicletes, cavalls, etc.
–  Si us plau, si detecteu incidències al traçat de l’itinerari, feu-

nos-les arribar a l’Oficina de l’Espai Natural:   
en.guilleries@diba.cat.

Com s'hi arriba?

En cotxe: sortirem de l’Eix Transversal (C-25) per la sortida 187 
(Calldetenes / Sant Julià de Vilatorta / Folgueroles) i continua-
rem per la carretera N-141d fins a Folgueroles.
En transport públic: Autocars J. Comasòlivas des de Vic.  
Tel. 938 862 614

Equipaments i serveis més propers
Centre d’informació de Folgueroles
Plaça Verdaguer, 2
08519 Folgueroles
Tel. 938 122 329 / 938 122 054

Oficina de l’Espai Natural
de les Guilleries-Savassona
Carrer Guilleries, 5.
08519 Vilanova de Sau 
Tel. 938 847 888
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