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Fusterpuig   

 
15. SANT PERE DE CASSERRES: 
 
ITINERARI: Set Fonts – l’Albareda – Pla de les Cabres – Folgueroles – La Damunt – 
Torrents – Tavèrnoles – Benerigues – Collet de Passarella – Fussimanya – Sant Pere de 
Casserres – Parador de Sau – Puig del Far – Vilanova de Sau – La Mina – Collsameda – 
Gorg de Llitons - Mas d’en Coll – l’Arumí – Can Garbells – Cementiri – Set Fonts 
 
 
DIFICULTAT:  Alta  
 
TEMPS: 8h 23’ a peu (el temps està calculat a una mitjana de 4km/h) 
 
DISTÀNCIA: 33.54 km 
 
DESNIVELL: 625 m (acumulats)  
 
ÈPOCA DE L’ANY: Tot l’any, però en època de pluges els camins poden estar molt 
enfangats.  
 
ACONSELLABLE: a peu o BTT (trams molt tècnics) 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ: 
 
0:00-0,00 km-576 m. Les Set Fonts: pugem per la Rambla del Castell, creuem la 
carretera de Sant Hilari i continuem pel carrer Montseny, carrer Jesús, Plaça Major i 
carrer Sant Roc. 
 
0:16-1,05 km-600 m. Ermita de Sant Roc: la voregem per la dreta, deixem l’hort 
de l’Albareda a l’esquerra i seguim sempre a l’esquerra per una pista que passa per 
sobre la urbanització. 
 
0:24-1,63 km-610 m. Corriol: que s’enfila a la dreta i torna a baixar per agafar una 
pista. 
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0:33-2,23 km-600 m. Pla de les Cabres: just després d’una torre elèctrica, 
seguim per un corriol que travessa per la dreta i baixa suaument, creuem una pista. 
Passem pel costat d’una pedrera. 
 
0:47-3,10 km-547 m. Ctra de Vilanova: la travessem i passem per entre les 
tanques per un corriol cap a Folgueroles. Estem sobre la Font de Glaç. Pugem pel 
carrer Font de la Sala, Plaça Major i carrer de la Rambla. 
 
0:56-3,75 km-552 m. Cementiri: seguim per la pista asfaltada a Tavèrnoles. 
 
1:18-5,23 km-515 m. Camí de Foquers: Deixem la pista asfaltada per anar a la 
dreta, tot seguint el PR C-40 (marques grogues i blanques). 
 
1:40-6,65 km-520 m. Església de St. Esteve de Tavèrnoles 
 
1:44-6,91 km-522 m. PK 3.5 de la ctra. del Parador de Sau: Creuem la ctra. i a 
200 m agafem una pista a la dreta. Deixem de seguir el PR just després d’una bassa. 
 
2:12-8,81 km-536 m. Collet de Passarella: trobem novament el PR i el seguim per 
la pista més ampla. 
 
2:38-10,56 km-490 m. Fussimanya: Seguirem el PR per carrers asfaltats fins a un 
carrer sense sortida on agafarem un petit sender amb molta baixada. 
 
3:08-12,53 km-440 m. Torrent de l’Infern 
 
3:22-13,44 km-566 m. Ctra. de Casserres: seguim els indicadors per anar, a peu, 
al monestir de Sant Pere de Casserres( menys d’1 km). Tornarem pel mateix camí fins 
al Parador de Sau. 
 
3:44-14,91 km-560 m. Parador de Sau: prenem la carretera asfaltada durant 650 
metres fins al trencall de la Casa Nova del Raurell. 
 
4:28-17,84 km-640 m. Trencant de Sta. Margarida d’Ardola: Seguim recta 
amunt per la pista principal.  
4:36-18,40 km-741 m. Trencant del Roc del Migdia 
 

4:43-18,86 km-766 m. Trencant del Puig del Far 
 
4:51-19,39 km-761 m. Corriol: trobem les marques del GR, les seguim a l’esquerra 
pel corriol de baixada. 
 
5:28-21,86 km-550 m. PK 11,5 de la crta. de Vilanova al Pantà de Sau: la 
creuem i enfilem amunt, després de saltar un petit curs d’aigua, fins arribar a un 
carrer asfaltat del poble.  
 
5:31-22,04 km-570 m. Vilanova de Sau: entrem al poble pel Passeig de Jacint 
Verdaguer, per la Plaça d’en Serrallonga fins a la zona esportiva. Aquí continuarem per 
la pista sense asfaltar de la dreta. 
 
5:53-23,53 km-630 m. PK 9,8 de la crta. de Folgueroles a Vilanova de Sau: 
creuem la carretera i seguim per la pista de davant de pujada.  
 
6:23-25,56 km-725 m. La Mina: creuem la carretera i agafem un estret sender, a 
la dreta, que està mig cobert pels arbres. 700 m més endavant desemboquem a una 
pista forestal que seguirem a l’esquerra . 
 
6:38-26,54 km-760 m. Collsameda: deixem el GR 2 per anar a la dreta. 
 
7:02-28,12 km-640 m. Gorg de Llitons 
 
7:27-29.82 km-612 m. Mas d’en Coll: després de la casa deixem la ruta dels Ibers 
i seguim a la dreta. 
 
7:37-30,47 km-603 m. L’Arumí: passem pel mig de la casa, deixem la pista bona i 
seguim a l’esquerra per una pista que voreja un camp. Quan trobem una cruïlla, seguim 
a l’esquerra amunt. 
 
7:50-31,29 km-608 m. Mas Can Garbells: passem per la dreta i després també cap 
a la dreta. 
 
8:07-32.49 km-600 m. Ermita de Sant Roc.  
 
8:23-33.54 km-576 m. Les Set Fonts. 


