SANT SALVADOR DE LES ESPASES ( 413 m)
APROXIMACIÓ
Ens arribem a Olesa de
Montserrat. Un cop a Olesa
hem de buscar un dels dos
poliesportius que hi ha al
poble: el Salvador Boada. És
el poliesportiu que està a la
part més alta d'Olesa. Hi ha
un aparcament, deixem el
cotxe.
Sant Salvador de les Espases

ITINERARI
Agafem una pista forestal que surt de darrera del poliesportiu. Al cap d'uns
50 metres, trenquem a la dreta direcció al Pla del Fideuer. (Pal indicador).
Seguim la pista principal, molt evident, deixant les pistes forestals que
surten a banda i banda de la principal. De tant en tant hi ha senyals grocs i
verds.
Arribem a un mirador - Font de la Roureda -, on podem contemplar per
primera vegada una magnífica vista del massís de Montserrat.

Montserrat vista des de la Font de la Roureda
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SANT SALVADOR DE LES ESPASES ( 413 m)
Ens oblidem de la pista que arriba al mirador per l'esquerra i seguim la
pista que porta al Pla del Fideuer (pal indicador).
Un cop al pla del Fideuer - ja portem, aproximadament, una hora caminant
- si mirem a l'esquerra podem veure un turonet amb l'ermita de Sant
Salvador i al fons Montserrat.
Al Pla Fideuer trobem pals indicadors del camí cap a Sant Salvador.
Seguim unes marques blanques que s'alternen amb unes altres de color
vermell amb un cercle blanc al mig. Arribem a un collet. Seguim els
senyals i comencem a baixar cap a un segon collet.
A l'esplanada del segon collet anem cap a l'esquerra seguint els senyals.
Al cap d'uns metres, els senyals s'enfilen amunt per la dreta. Cal continuar
uns metres, fins que trobem a l'esquerra un caminet amb escales que ja
porta directament al cim de Sant Salvador de les Espasses.
Gaudim una estona de la fantàstica vista dels entorns i sobretot de
Montserrat i tornem a Olesa pel mateix camí.
TEMPS APROXIMAT D'ASCENSIÓ: una hora i mitja

Montserrat vista des de Sant Salvador de les Espases

Les indicacions i fotografies han estat cedides per Jordi S.
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