
24ª Caminada AMPA Menéndez y Pelayo.  

Sant Salvador de les espases 
 
 

 Dia i hora: diumenge 5 de març a les 9:00’. 
 

 Lloc de sortida: aparcament de terra de darrera el poliesportiu Salvador 

Boada (https://goo.gl/Mu7UZF), situat a la part més alta d’Olesa de 

Montserrat. S’hi arriba fàcil sortint a la sortida Olesa de Montserrat sud de la 

C-55 i seguint les indicacions zona esportiva. Cal no parar al primer camp de 

futbol i arribar fins a la part més alta del poble. 

 Material necessari: roba còmode per caminar, calçat adient (ideal botes de  

muntanya), impermeable (per si canvia el temps a mig camí) i aigua (no en 

trobarem pel camí).  

 Esmorzar: entrepans o similars (parada a mig camí).  

 Dinar: pícnic. Per als que vulgueu, proposem fer un dinar de pícnic en una àrea 

habilitada al costat del Llobregat, on ens desplaçarem quan acabem la ruta.  

 Desnivell: uns 500 metres

 Recorregut total: 13 km. (4:30 h) 
 

 Qui pot venir?: tots els nois i noies del nostre institut, acompanyats del pare, 

mare (ni l’AMPA ni els organitzadors es fan responsables de ningú)..... 

ex‐alumnes, professores, professors!. 

 

Ruta senzilla, tot i que amb desnivells continus amb bones vistes sobre el 

massís de Montserrat i les planes del Bages, el Vallès i el Penedès. També 

permet gaudir d’un territori aspre i despoblat a pocs quilometres de la gran 

àrea urbana de Barcelona, un itinerari ple de llegendes i amb una gestió del 

medi natural notable.  

 

Prendrem la pista forestal que surt darrera del poliesportiu i seguirem la pista, 

sense pèrdua i sempre amb lleugera pujada, fins a un mirador on trobarem una 

magnifica panoràmica del massís de Montserrat i una petita àrea de picnic on 

esmorzarem i recobrarem forces.  

 

Seguirem fins al pla del Fideuer, on deixarem la pista i enfilarem per corriols 

encaixats a la roca fins a Sant Salvador de les Espases que assolirem després de 

pujar unes escales que ens porten a l’entrada del santuari. Allà podrem reposar 

a una mena de plaça amb magnifiques vistes, passar per l’interior de les 

instal·lacions i pujar dalt de l’espadat per coronar el seu cim, al temps que 

recordarem les llegendes que ens expliquen l’entorn.  

 

Tornarem pel mateix camí i, si ens dóna temps, pujarem al proper Puig Cendrós 

que ens ofereix noves vistes més amplies al ser un dels punts més alts. 

Reprendrem el retorn, per la mateixa pista d’anada, fins al poliesportiu i punt 

d’inici de la caminada. 

 

 Per qualsevol dubte poseu‐vos en contacte amb els organitzadors:  

  Marc Anton: efont222@xtec.cat (687.06.68.93) 

 Oscar Farrerons: oscarfarrerons@yahoo.es (607.82.05.51) 
 

Si us plau confirmeu la vostra participació per correu electrònic. 

https://goo.gl/Mu7UZF

