Sant Feliuet de Savassona
EXCURSIONS SENYALITZADES
De Tavèrnoles

1

a la pedra del Sacrifici

De Sant Feliuet

4

A Tavèrnoles trobarem la fita d’inici de l’itinerari al davant del Centre d’Informació, situat a la plaça de l’església de Sant Esteve 1 . Continuarem caminant pel carreró fins al cementiri, on ens haurem de desviar per un corriol per
pujar al mirador de Tavèrnoles 2 , amb una vista magnífica sobre la plana de
Vic.
Tornarem al carrer i travessarem la carretera BV-5213. En arribar a les primeres
cases, girarem pel corriol que surt a mà dreta i que porta fins a una granja.
Més endavant, l’itinerari ascendirà per un corriol pedregós entre roures, alzines i pins roigs. Sense deixar el camí principal, trobarem el pla de Savassona, al qual s’accedeix per un camí enllosat d’època medieval 3 . Abans d’arribar al pla de Savassona, agafarem un corriol que ens portarà a la pedra del
Sacrifici 4 , un dels jaciments més rellevants del conjunt.

De la pedra del Sacrifici

4

a Sant Feliuet

5

Si tornem uns metres enrere, podrem reprendre l’ascensió a l’ermita de Sant
Feliuet 5 .
El darrer tram pujarà per una meravellosa escala de pedra medieval que s’enfila a l’abric d’una balma singular.
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SL-C 125

al Dau

6

Ara caldrà desfer el corriol de pujada i girar cap a l’esquerra. A pocs metres
ens sorprendrà la magnitud d’una gran roca que té forma de cub tombat: el
Dau 6 .

Del Dau 6 a la pedra de les Bruixes
l’Home 8

i la pedra de

7

Al Dau caldrà alçar la vista per identificar la fita següent, situada a l’altra
banda de la pineda de pi roig. A quatre passes, trobarem la pedra de les Bruixes 7 . Si seguim el corriol, ens trobarem amb la pedra de l’Home 8 .

De la pedra de l’Home

8

a Tavèrnoles

1

Per tornar al punt d’inici de l’itinerari, caldrà seguir el corriol i, en arribar a
una pista, girar a l’esquerra. Més endavant veurem que ens trobem a la mateixa pista del camí d’anada, només ens quedarà desfer-lo de tornada fins a
arribar a Tavèrnoles.

Distància: 6 km

Durada: 1 h 40 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
pistes: 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
183 (Roda de Ter / Tavèrnoles), entrarem a la carretera C-153
i agafarem el desviament a la dreta per entrar a la carretera
BV-5213 fins a Tavèrnoles.

Equipaments i serveis més propers
Centre d’informació de Tavèrnoles
Carrer Montseny, 2
08519 Tavèrnoles
Tel. 938 122 036
Oficina de l’Espai Natural
de les Guilleries-Savassona
Carrer Guilleries, 5.
08519 Vilanova de Sau
Tel. 938 847 888
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