xinoxano@lluisosdegracia.cat
Excursió núm. 222
DATA: 11 novembre de 2018
LLOC: Collsuspina (Moianès)
VOCAL: Núria Matas i Jaume Serrano
Distància: 13 km
Durada: 3 h 30 m (més aturades)
Desnivell acumulat: 240 m
Dificultat: Fàcil
Circular: Sí

Santa Coloma Sasserra

N. Matas

Aquest itinerari surt de Collsuspina i arriba a Santa Coloma Sasserra seguint un tram del GR 177.
L’església, si bé ja és esmentada l’any 939, està datada com a romànica dels s. XI-XII, però va ser
ampliada i mutilada el s. XVII; Conserva l’absis central, el campanar i la nau romànica. En el mateix
punt podrem veure el gegantí Roure del Giol. Farem la tornada per la Bassa del Soler, i si el dia
acompanya (dia clar) i l’hora ho permet, ens arribarem fins als miradors del Roc de la Guàrdia, per a
retornar al Pla de Querol, on podrem dinar. Finalment, i poc abans d’arribar a Collsuspina, passarem
pels Tres Roures. El trosset final és un tram del camí ral que unia l’antiga via romana d’Hostalets de
Balenyà a Torrellebreta, amb l’important camí ral de Manresa a Vic, per Moià i Collsuspina
ENLLAÇOS D’INTERÈS: https://ca.wikipedia.org/wiki/Collsuspina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Coloma_Sasserra
PROGRAMA:
8 h Sortida del carrer Escorial, entre Encarnació i Reig i Bonet. Arribar 15 min. abans.
Anirem a buscar la C17 fins a Tona on agafarem la BV5303 fins a Moià, seguirem per la N141c
i entrarem a Collsuspina pel carrer Major. Podrem deixar els cotxes al mateix carrer d’entrada,
o a l’aparcament que hi ha passada l’església, seguint recta pel mateix carrer.
Podrem esmorzar als bars del carrer Major.
Començarem a caminar a les 10:00 h. en punt.
ITINERARI:
Collsuspina – L’Espina – Santa Coloma Sasserra – Bassa del Soler – la Collada - Roc de la Guàrdia
- la Collada – Pla de Querol – Els Tres Roures - Collsuspina.
L’arribada a Barcelona està prevista al voltant de les 19.00 h, si el trànsit ho permet
Us preguem que, si voleu venir, aviseu uns dies abans a la Núria Matas (nuriamatasdanes@
gmail.com) o al Ricard Albert (619 019 779) per tal de facilitar una bona organització i preveure
que tothom tingui transport.
La següent excursió serà el dia 16 de desembre de 2018
NOTA:
En cas de pluja, al punt de trobada hi haurà algú de l’organització per tal de decidir si es fa l’excursió o bé se suspèn,
qui no es presenti es donarà per fet que ha desistit de venir-hi.
No truqueu per telèfon el mateix dia de la sortida per preguntar si es fa.

Es recorda que tots els participants a les excursions del Xino-Xano, vénen sota la seva
responsabilitat.
Cal tenir el carnet de la Federació de Muntanya, o una assegurança que cobreixi
qualsevol accident en
la pràctica del muntanyisme.

