ITINERARI DE LES ERMITES ROMÀNIQUES
L'itinerari és força planer i curt, ideal per passejar per la història del romànic
català immers en un esplèndid paisatge, admirar-ne l'encís i submergir-s’hi
plenament amb la imatge permanent del massís de Montserrat al fons. Sortim
de la Fassina, un mas molt antic. Al pas del torrent trobem una font d'aigua,
veiem una carretera que puja amb un cert desnivell i un caminet on s'indica la
direcció cap a l'ermita de Sant Jaume. Seguirem el camí, que és un sender de
gran recorregut, marcat amb dues franges, una de blanca i una de vermella. De
seguida trobarem un pou d'aigua, uns metres més endavant trobarem un
trencall a mà esquerra que ens portarà fins a l'ermita romànica de Sant Jaume
del segle XII, que podrem observar externament.
Retornant al camí, uns quants metres més endavant deixarem a mà esquerra
dues cases i creuarem el torrent. Més endavant el tornem a creuar, trobem un
petit dipòsit i remuntem el camí. Veurem tot seguit extensos camps de cereals
amb l'escarpat massís de Montserrat de fons, deixarem una caseta de pedra i
seguirem el sender marcat força tros, agafarem un trencall a l'esquerra que ens
portarà al cap de 300 metres a l'ermita de Sant Cristòfol. Tornem a buscar el
camí que havíem deixat, reprenent el GR- 4 en direcció a Montserrat i seguint,
però, les indicacions direccionals cap a l'ermita de Sant Esteve. Resseguirem el
camí un tram fins a girar a mà dreta deixant així el sender marcat com s'indica
a les pintures en forma de creu marcades en un arbre força gros. Resseguirem
el camí un tram fins a trobar el torrent del Carner, i s'agafa el primer trencall
que es pot passar a mà esquerra.
Seguim el camí i molt aviat veurem l'ermita romànica de Sant Esteve de
Marganell. Val la pena parar-se una estona i contemplar la bellesa de l'entorn.
Baixarem el camí asfaltat fins a trobar la carretera. Creuarem la riera pel pont i
agafarem la carretera a la dreta fins a arribar a la Fassina, el nostre punt
d'origen.
Durada:1 h 5 min
Distància: 5,5 km
Dificultat: Baixa
MÉS INFORMACIÓ:
http://www20.gencat.cat/portal/site/patronatmontserrat/menuitem

