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15 de desembre de 2013  
 

2ª ETAPA: St. Vicenç de Castellet – St. Benet de B. 
 

Recorregut: 19 Km    Horari (aprox.): 6 h  

 

Sortida: A les 7 del matí de la Ada. Verge de Montserrat  

(El Prat)  
ITINERARI: 

 
A les ¾ de 7,00 h del matí l’autocar recollirà els companys de Barcelona a la mateixa porta 
de l’Hospital de la Val d’Hebrón, costat muntanya, vindran cap el Prat i pels vols de les 7,00 
h. ens recollirà a l’Ada. Verge de Montserrat / Coronel Sanfeliu, després anirem cap el 
pàrquing de RENFE del Prat (zona de Ca l’Alaio) per recollir la resta de personal, després ja 
anirem per la A-2 i C-55 cap a St. Vicenç de Castellet, l’autocar ens deixarà en la zona 
d’aparcament de l’estació dels FGC.   
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 58 km. 
 
Distància ja recorreguda del “Camí del Bisbe i Abat Oliba” fins ara: 14,2 km  
 
Iniciarem el recorregut en el mateix pàrking de l’estació dels FGC de St. Vicenç de Castellet 
(178 m) seguirem en direcció nord-est i en suau pendent el carrer J. M. Roma i després el 
Passeig de la Pau fins a anar a trobar l’autopista. 
 
1,8 km Pont sobre l’autopista C-16 (282 m) seguirem recte i poc després agafarem un corriol 
a ma esquerra, passarem pel costat d’unes masies. 
 
3,5 km Ermita de St. Pere de Vallhonesta (348 m) l'església construïda el segle XI. És 
especialment singular el seu campanar d'espadanya del segle XIII,amb dos pisos i amb 
quatre finestrals, sense campanes. A l'interior s'hi conserva un sarcòfag romànic. 
L’antiga rectoria esta adaptada pel Centre Excursionista de St. Vicenç de Castellet com a 
refugi de muntanya. 
 
5,7 km Ermita de St. Jaume (481 m) situada al costat d’un gran mas actualment en estat 
ruïnós. Aquest era un punt de pas del camí de Terrassa a Manresa i encara es conserven en 
el baixos de l’edifici els estables a on posaven el vestirà per passar-hi la nit. 
Pel que fa a la petita ermita romànica va ser renovada el 1449 per l'hereu Miraula, propietari 
del mas. Hi ha constància que ja al segle XVII s'hi celebrava la Festa del Panellet el primer 
de maig. El camí segueix per dalt la carena del Serrat dels Trons, amb vistes molt boniques. 
 
9,9 km Pont de Vilomara (218 m) no s’entra a la població, tan sols passem per un polígon 
industrial i tot seguit el camí carreter amb lleugera pujada es posa dins el bosc, a la nostre 
esquerra, uns metres més avall, tenim el riu Llobregat. 
 
12,3 km Can Roviralta ( 281 m) esplèndida masia situada sobre un morro de muntanya, 
passarem per l’era de la casa i girarem totalment a la dreta. 



13,6 km Riera de Mura (201 m) el camí travessa la riera i en aquest punt hi ha una masia 
enrunada i a prop d’ella tres tines a on hi posaven el vi. 
Son testimoni del passat vinícola de la zona que va desaparèixer degut a la plaga de la 
fil·loxera a finals del segle XIX, son dipòsits construïts a peu de vinya amb la finalitat 
d’estalviar-se el trasllat del raïm. 
 
16,1 km Casa de Màquines (209 m) És una resclosa per desviar part del cabal del riu cap a 
un canal. El camí és molt planer i ample, passa pel costat del riu. 
 
19 km Monestir de St. Benet de Bages (228 m) en els últims anys l’edifici es va restaurar i al 
seu entorn s’ha muntat una industria hotelera sota el nom de Món Sant Benet. 
Com que disposarem de temps creiem interessant la visita de la part romànica del monestir. 
En acabar la visita que dura una hora i quart pujarem a l’autocar per retornar a casa. 

 
 
 
 “Bona ruta” 


