Manlleu – Sau (Ruta senderista)

Distància: 24,05 km
Altitud màxima: 559 m
Altitud mínima: 407 m

Etapa força llarga que en precedeix una que també ho serà. El camí és còmode, fàcil de seguir i panoràmic,
amb la possibilitat de visitar el paratge natural de Savassona i, més endavant, el monestir de Sant Pere de
Casserres, encimbellat en un congost meravellós format per un meandre del riu Ter, en un indret
d'extraordinària bellesa. El riu és a punt de constrènyer-se sota els cingles de Tavertet, formant els grans
embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral. Els serveis es redueixen i les possibilitats de pernoctar i
abastir-se d'aigua són força limitades, motiu pel qual el trajecte es fa llarg i cal planificar bé l’etapa pel que fa
al menjar, beure i dormir.

Descripció de la ruta
Museu del Ter
Hi ha taules i cadires per seure i bancs a l'ombra dels arbres. S'acaba el passeig a la vora del riu i ens enfilem a buscar
una pista, a mà esquerra, que ens porta fins a la carretera asfaltada. Tombem a la dreta i anem per la carretera.
Boniques torres de l'aigua a l'esquerra. Passem per la dreta de diverses naus de bestiar. Ens anem allunyant de
Manlleu, pujant un turó per la carretera, fins a una cruïlla de carreteres. Tombem a mà dreta i anem pel carrer de la Font
per una zona d'urbanització periurbana de Manlleu. Una mica més enllà trobem un pal indicador de tres direccions. No
seguim el GR210 que tomba a la dreta, sinó que seguim recte per la urbanització (més endavant el tornarem a trobar).
Arribem a Sant Miquel de la Guàrdia. Punt clau on caldrà tombar a la dreta. Seguim uns metres més pel carrer asfaltat i
baixem pel camí de la dreta. Trobem un trencall amb tres direccions. Hem d'anar recte, paral·lels al riu, seguint les
indicacions en pintura de la Ruta del Ter, per un corriol emboscat. Continuem anant pel costat del riu i anem trobant
algunes parades de pesca en una zona amb grans pollancres vells. Ens apropem al riu i aleshores girem a mà
esquerra. Una pista rodada ens porta fins a una caseta berenador a prop del riu, per on seguirem recte, en la mateixa
direcció.
Travessem una altra pista ampla de terra i ens enfilem per un sender que segueix en la mateixa direcció que portàvem,
lleugerament a l'esquerra. El camí ara és molt agradable, a prop del riu. Deixem una planta de control d'aigua de
SOREA a la dreta, i anem per una pista ampla que més endavant deixarem a l'esquerra, ja que nosaltres seguirem recte
per un camí que es troba just allà on hi ha una resclosa. Seguirem les marques en pintura i al cap d'una estona
trobarem dos camins paral·lels; anem pel que queda més amunt. Amb les marques del GR i de la Ruta del Ter, el camí
no té pèrdua.
Camí dels pous
Seguim pel Camí dels Pous, antiga construcció fluvial, a mà dreta. El camí continua ara per sobre d'un antic canal. Bell
camí sota pollancres i curiosos pous sobre el canal. Passem pel costat d'unes feixes de conreu i horts, a mà esquerra, i
seguim per una pista rodada. Ja es veu el pont i el poble de Roda de Ter. Continuem en la mateixa direcció que dúiem
cap a la població. Hi ha una zona de pícnic al costat del riu sota una pollancreda, a la dreta. Pugem per unes escales
fins a dalt del pont, i un cop a dalt, haurem de seguir travessant el pont, a mà dreta.
Roda de Ter
Creuem el Pont Nou. Just després de creuar el pont, baixem les escales que trobem a mà dreta i que ens acostaran al
riu. En aquest punt ens trobem l'enllaç amb la Ruta del Gurri. Un cop haguem baixat les escales, a mà esquerra
trobarem un panell indicador de la Ruta del Gurri, que si el volguéssim agafar ens portaria fins a Vic. Si tombem a mà
dreta, seguirem el recorregut de la Ruta del Ter.
Seguim les indicacions de la Ruta del Ter, verdes i vermelles, tot resseguint el passeig del riu fins que topem amb la
fàbrica de la Blava, on va treballar el poeta Miquel Martí i Pol, veí de la població. Atès que de vegades les portes estan
tancades, sortim de la finca i anem a parar a la Plaça de les Tres Fonts. Seguim pel carrer del Torrent Maçana i fem la
pujada del General Carbó. Arribem ja a les darreres cases del poble pel camí del GR 210. Aquest camí aviat guanya
altitud i ofereix unes magnífiques vistes sobre Roda de Ter i el poblat ibèric de l'Esquerda. Trenquem a mà esquerra per
una carretera i fem un revolt sota plàtans a banda i banda. De seguida arribem a la font de les Bruixes, on hi ha una
petita zona de pícnic. Àrea d'escalada esportiva de Sorralta. Seguim carretera enllà direcció Tavèrnoles.
Pal indicador Granja «Els vímets»
Si fins ara havíem seguit les marques bicolor de la Ruta del Ter, ara iniciem un tram en què la ruta senderista i la ruta
cicloturística es van separant i tornant a unir en diversos punts. Per tant, cal anar amb compte i, si fem la ruta
senderista, seguir les marques verdes quan els camins se separin, i les marques bicolors (verdes i vermelles) quan
tornin a coincidir.
En aquest punt, trobarem un pal informatiu de La Granja «Els vímets». Deixem la carretera que marxa cap a la dreta, i
seguim recte pel camí ramader, asfaltat però tranquil. Interessant paisatge agrosilvoramader. Deixem la carretera a mà
esquerra i anem per una pista rodada a la dreta. Ens enfilem per un bell bosc, amb roures i aurons negres. Deixem un
sender que baixa a mà esquerra i seguim per la pista fins al mas que ja veiem, tot recte.
Mas Can Toni Xic
L'envoltem per la dreta i entronquem amb una pista que venia de la dreta fins a trobar dos grans roures vora el mas. En
aquest punt hem de tombar cap a la dreta, deixant el mas a les nostres espatlles.

Pugem fins a arribar al pal indicador de tres direccions de «Can Benerigues». Arribats a
aquest punt, som a 1km de Tavèrnoles, on podem abastir-nos si no ho hem fet abans. Si no necessitem res, trenquem a
mà esquerra, en direcció al Parador de Sau (6km) i Can Mateu (12km).
Seguim, pista amunt, on també hi ha marques de GR i de PR. La pista planeja. Pal de tres direccions: «Obaga de
Benerigues». (1) Arribats a aquest punt tenim l'opció de visitar l'espai monumental de Savassona: itinerari més llarg, però altament
recomanable, explicat al final d'aquesta descripció per qui vulgui fer-lo. Més endavant tots dos senders tornen a trobar-se, de manera que si no es
tria aquesta segona opció, no s'haurà de desfer camí.

Seguint amb la Ruta del Ter, trenquem a mà esquerra per seguir les marques de la Ruta del Ter i del GR-210, pel camí
que baixa. Al trencall, deixem la pista que puja per la dreta i trobem el pal indicador de «Obaga de Passarella». El Camí
planeja, passem un filat per al bestiar i ens situem en una balconada rocallosa molt panoràmica sobre el riu i el sinuós
meandre que les aigües han format sota del Puig del Ter. Baixada.
Trencall i Pal indicador del Puig del Ter
El camí s'eixampla i esdevé pista. Tot seguit trobem un pal indicador de PR i l'hem de seguir, girant a mà dreta, en
direcció Sant Pere de Casserres – Sau. Agafem un sender que ens fa baixar fins al fons d'una torrentada on hi ha una
llera generalment seca, i després ens enfilem per l'altre vessant.
Travessem un filat per al bestiar i pugem fins a un pal indicador de «Fussimanya – Transformador», al costat d'una torre
transformadora de llum. Baixem per la pista, cap a l'esquerra. Deixem la pista i seguim per un camí ample cap a la
dreta, per sota d'una línia elèctrica, indicada amb adhesius de la Ruta del Ter. El Camí ens duu cap a un camp herbat.
(Atenció: si el camí està embardissat, podeu passar pel marge del camp que teniu a mà esquerra, anant amb molt de
compte de no trepitjar el què hi hagi sembrat!) Deixem un bloc immens de pedra a la dreta i seguim per l'antic camp de
conreu, al final del qual desemboquem a una altra pista.
Pal indicador «Fussimanya – Embarcador»
Som a la urbanització i ara pugem a mà dreta per una pista asfaltada. Deixem Can Porta a l'esquerra i entronquem amb
una altra carretera, per la qual baixem passant l'accés al Restaurant Fussimanya, que queda a la nostra dreta. Baixem
per una carretera rural passant el parc infantil del restaurant, amb bancs i sota l'ombra de grans plàtans. Deixem a la
dreta Can Trias.
Pal indicador: «Fussimanya Nord»
Seguim carretera avall fins al final. Trobem un camí al costat de la casa la Vall. Compte, el camí (senderó) es precipita
abruptament seguint el filat verd de la casa, cap a l'esquerra. Vertiginosa baixada per un espès corriol arbrat fins a la
llera normalment seca, i pujada cap a l'altre vessant fins a una pista. (2) Arribats a aquesta pista, la Ruta del Ter segueix a la
dreta, amunt, però hi ha l'opció de girar a l'esquerra, avall i visitar Sant Pere de Casserres. La descripció d'aquesta variant es troba al final
d'aquesta etapa.

Un cop arribem a la pista, pujarem cap a la dreta, seguint les marques de la Ruta del Ter i del GR-210. No deixarem
aquesta pista fins a arribar a la zona d'aparcament del coll.
Zona d'aparcament
Arribem a aquesta zona d'aparcament, on la ruta senderista i la ruta cicloturística es tornen a unir de nou. Agafarem la
carretera – pista pavimentada, a estones asfaltada, durant uns 5km fins que arribem a Can Mateu. Durant tot el trajecte,
bones panoràmiques sobre el pantà de Sau i els Cingles de Tavertet. A Can Mateu és un lloc ideal per descansar. Hi ha
una zona de pícnic.
Can Mateu i les Tallades
De Can Mateu seguim fins a trobar la casa les Tallades. En aquest punt podem apropar-nos a Vilanova de Sau (2km
fora de la ruta), seguint pel camí rodat que segueix recte, o bé continuar cap a la presa de Sau. A partir d'aquí i fins a la
presa del pantà de Sau, la ruta senderista i la cicloturística se separen, i la ruta a peu talla en 2 punts la carretera,
estalviant les giragonses que aquesta fa, compartint itinerari amb el GR-210. Així doncs, a l'alçada de les Tallades la
ruta senderista seguirà per un corriol a mà esquerra que avança ben definit per un bosc de pins, fins a trobar de nou la
carretera. En aquest punt, si necessiteu abastir d'aigua o menjar, teniu un bar-restaurant, baixant per la carretera avall,
a uns 150m. Si voleu continuar la ruta, haureu de travessar la carretera en diagonal i seguir pel corriol que s'enfila
amunt. Seguint aquest camí, que es transforma en una pista asfaltada, arribarem al nucli de Sant Romà de Sau.
Passarem unes edificacions d'obra vista a la nostra esquerra, i arribarem a una primera cruïlla de camins, que haurem
de seguir recte avall. Al cap de pocs metres, ens trobarem una segona cruïlla i haurem de tombar a la dreta, baixant fins

a trobar unes escales que serpentejant descendeixen cap a baix a la presa de Sau on es
tornen a trobar la ruta en bicicleta i la ruta a peu, i per tant, la senyalització torna a ser
bicolor.

(1) Visita opcional a l'Espai Monumental de Savassona (variant no indicada amb marques de la Ruta del Ter)
Si optem per aquesta variant, un cop arribats al Pal indicador «Obaga de Benerigues» seguim les marques blanques i
grogues del PR. El camí està molt descalçat per l'acció de l'aigua. Forta pujada. Transitem per una imponent roureda
amb aurons blancs. Al final del sender, entronquem amb una pista, a tocar de la carretera. Les marques del PR ens
allunyen de la carretera i ens duen fàcilment fins al paratge monumental de Savassona.
Paratge de Savassona
Tirem a mà esquerra per un camí ample que ens porta fins a la monumental pedra dels Sacrificis. Tot seguit anem a
buscar un camí que s'enfila per un turó, envoltant-lo per la dreta (hi un rètol que n'indica el camí) i arribem a Sant Feliu
de Savassona, del segle XI. Impressionant panoràmica sobre els entorns i també sobre el riu i el seu curs. Ja es veuen
els sorprenents congostos de Tavertet, per on el riu (i també nosaltres) s'engorjarà en els dies successius.
Un cop visitat l'espai, baixem del turó tornant enrere sobre les nostres passes fins a la plana de sota. Deixem un
immens bloc de pedra a la nostra dreta, passem pel costat d'una bassa, envoltant-la per la dreta, i tombem cap a
l'esquerra. Trobem un gran bolet de pedra a mà esquerra. Seguim el camí que surt de la seva base, remuntant el corriol
uns 30 metres. Trobem una sorprenent pedra gravada amb antigues inscultures.
Reprenem la marxa. Desfem la trentena de metres que hem fet per veure la pedra gravada i seguim sender avall.
Trobem un filat per al bestiar, que passem per continuar amb fortes baixades fins el coll de Passarella. Aquí reprenem el
GR-210, trencant a mà dreta i seguint per una pista amb lleugera baixada. Pista aèria i amb molt bones panoràmiques
sobre el riu entre els arbres.

(2) Visita opcional a Sant Pere de Casserres (variant no indicada amb marques de la Ruta del Ter)
Un cop hem pujat pel corriol i ens trobem la pista ampla, la Ruta del Ter segueix a la dreta, amunt, però per seguir
aquesta variant opcional, girarem a l'esquerra, cap avall. Al cap d'uns metres, la pista puja i esdevé corriol, que puja
dreta fins a enfilar-nos a dalt d'un relleix de roca per on passa la carretera. Pal indicador de PR. Travessem la carretera i
agafem un sender. Impressionant panoràmica sobre el riu i, més enllà, Sant Pere de Casserres.
Sant Pere de Casserres
Arribem al monestir de Sant Pere de Casserres (s. XI) per la zona d'aparcaments. Tornem a la ruta desfent les nostres
passes fins a la cruïlla i ara seguim la que ens mena pel «sender del Parador». El camí es transforma en un bonic i
obac bosc de roures i alzines. El camí planeja i després puja. Bones panoràmiques sobre el riu. Després, el camí baixa
fins arribar a la carretera sobre el parador. Baixem per l'asfaltat fins la tanca metàl·lica d'accés al parador; passem la
tanca i baixem, deixant a la nostra esquerra l'entrada al parador. Bones vistes del riu. Baixem per la carretera fins a la
zona d'aparcament.

