
 La història comença l'any 2013 quan en una 
reunió de junta, comentant la nostra 
participació com Federació en els actes del 
Tricentenari un company va proposar que 
féssim una travessa a cavall que unís les dues 
últimes poblacions catalanes a caure en mans 
dels exèrcits borbònics, Cardona i Barcelona. 
 
Més tard comentant-ho amb la junta directiva 
de l'Agrupació Excursionista "Catalunya", va 
sortir la idea d'ampliar-ho i fer-ho amb les 
diferents seccions de Turisme Eqüestre, 
Muntanya, BTT i Caiac. Muntanya i BTT el 
mateix recorregut Cardona a Barcelona i la 
secció de Caiac en record de l'ajuda de 
Mallorca en la defensa de Barcelona vindrien 
de Pollença a Barcelona remant. 
 
Comencem primer preparant la ruta que 
passés pel mínim d’asfaltat possible. Després 
demanar els permisos de pas en els llocs que 
es precisessin, això era una tasca que no 
sabíem on ens ficàvem.  

 
El dia 4 de Juny vam fer la presentació de 
la Travessa del Tricentenari al Museu 
d'Història De Catalunya amb la participació 
de la Directora General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya Sra. Marian Muro 
i del director del Museu d'Història de 
Catalunya Sr Agustí Alcoberro i diferents 
batlles com el Batlle de Cardona Ferran 
Estruch i el Batlle de Santa Susanna Joan 
Campolier i diferents mitjans. 
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st dia. 

 
El dia 2 de setembre uns companys sortim 

en direcció a Cardona per preparar la 
sortida del dia 3 per no entretenir-nos i 
rebre els cavalls que es desplaçaven 
aque
 
Tal com estava preparat la concentració la 
fem al pàrquing del camp de futbol de 
Cardona reservat gentilment per 
l'Ajuntament de Cardona. Per uns 
problemes amb un transport no es va 
poder traslladar uns cavalls aquest dia i  
es van quedar a Can Trulls de Viver. 
De totes maneres surten de Cardona els 



cavalls que hi han i els que es van quedar a Can Trulls de Viver surten en direcció 
contrària per a trobar-se en un lloc intermedi Serrateix d'on farem el dinar tots junts 
portat per la furgoneta de suport i cuinat pel nostre cuiner. 
 
Els que surten de Cardona agafen un dia assolellat 
amb unes grans vistes sobre la  
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a la plaça del 

ts per la Guàrdia Urbana de Balsareny.  

serra de Sant Llorenç de Morunys i rodalies.  
 
Desprès de dinar l'Ajuntament de Serrateix molt 
amablement ens facilita una visita turística al Monestir 
de Santa Maria de Serrateix. 
 
Alguns aprofiten el descans per fer alguna becaina 
després de dinar. 
 
Unes hores després d'arribar ens posem en camí i tots 
plegats direcció a Can Trulls de Viver, baixem la 
cinglera amb unes vistes impressionants i coberta de 
bosc.  
 
Dormim uns a la casa de turisme rural de Can Sitges altres a la Masia de Turisme 
Eqüestre Can Trulls on queden també els cavalls. 
 

El segon dia al matí vam sortir una mica tard, 
per diversos problemes, direcció Navàs a 
l'arribada del seu terme municipal som 
rebuts per la Guàrdia Urbana d'aquest 
municipi amb el seu Regidor de Turisme 
vestit d'època 1714 al capdavant i som 
acompanyats fins a la plaça de l'Ajuntament 
on som rebuts per la població i l'alcalde que 
ens ofereixen un esmorzar 
poble 
 
Després de descansar i pujar alguns nens 

petits en els cavalls ens posem en camí acompanyats per la Guàrdia Urbana en 
direcció Balsareny on som rebu
 
Passem pel camí de la Sèquia sota del Castell de Balsareny amb vistes del Riu 
Llobregat i travessem el Poble, al final del 
Poble tenim un servei  del vehicle de suport 
que porta aigua per els cavalls i per a 
nosaltres. 
 
Sortim en direcció a Sallent on travessem el 
poble en direcció a Viladecavalls de Calders, 
de cop un cavall raça espanyola comença a 
donar símptomes d'esgotament i un altre 
que anava desferrat li fan mal els cascos 
baixant els genets i segueixen a peu, però 
arriba un moment el cavall espanyol 



decideix no seguir. I decidim quedar-nos a  fer un bivac a l'ermita de Sant Pere de 
Viladecavalls.  
Ens posem en contacte 
amb el vehicle de 
suport que ve i sopem a 
aquest lloc, després de 
sopar es posa a ploure i 
muntem unes tendes i 
ens disposem a passar 
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nada següent. 

del Vallès 

Sabadell pel 

ollet.  

la nit.  
 

Al matí següent ferrem els cavalls, i procedim a seguir la ruta, serà dura la jornada, 
hem de fer el camí no fet el dia anterior que hauríem d'haver arribat a Monistrol de 
Calders, més la jor

 
Travessem, després d'un baixada important, 
Monistrol de Calders on en una font pública saciem la 
set nosaltres i els cavalls. De nou tornem a pujar la 
muntanya per uns camins bastant difícils i molt 
tècnics per als cavalls, per escurçar camí, i arribem al 
Pla de Trullars amb el seu Dolmen on descansem i 
prenem alguna cosa, al cap d'una estona seguim cap 
al poble de Granera que travessem. 
 
Continuem cap a Sant Llorenç de Savall que 
travessem i 
arribem a Castellar 
del Vallès fosc ha 
estat dur però hem 
complert el que 
quedava de la 
tercera jornada 

més la quarta jornada. Arribem a l'hípica on 
donem menjar als cavalls mengem nosaltres i 
dormim. 

 
L'endemà al matí desprès de donar-nos l'esmorzar 
el nostre cuiner ens posem en marxa per 
completar la quarta jornada, sortim de Castellar 

direcció 

camí 
ramader que 
porta a 
l'Ermita de la 

Salut i Rip
 
Passem per l'Ermita de Togore, el Pi de les 
Tres Branques (aquest encara viu) i baixem al 
Parc del Riu Ripoll baixant per la mà esquerra i 



arribant a la altura de la Ermita de la Salut 
passem al marge dret fins arribar al pont 
de la carretera B-140 al qual travessen a la 
banda esquerra altra vegada 
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les 
ns dels cavalls. 

 Unió Excursionista de Catalunya ens 
fereixen el Cant de la Senyera i els Segadors. 

 

 
Seguim pel marge esquerra fins arribar al 
Polígon Industrial Santiga i arribem a 
Ripollet. A Montcada i Reixac baixem al Riu 
Ripoll i després baixem pel marge dret del 
Riu Besòs fins la sortida de la Catalana 
d'on ens espera el Tinent d’Alcalde de 
l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs  que 
ens dóna la benvinguda a la població i la 

Guàrdia Urbana ens acompanya fins el Parc de la Pau on hi dormiran els cavalls i 
alguns de nosaltres. 
 

A dos quarts de vuit del matí del dia 7 de 
Setembre sortim de Sant Adrià del 
Besos, passem pel pàrquing del 
Decathlon i enfilem direcció Parc del 
Fòrum on ens hi esperen la Guàrdia 
Urbana de Barcelona a cavall i en moto i 
les màquines de neteja que aniran 
darrera nostre per recollir 
defecacio
 

Seguim pel Passeig de Garcia Fària, Passeig de 
Carrer de Jaume Vicens i Vives, Av. 
d’Icària, Passeig de Circumval·lació, Parc 
de la Ciutadella (don esperem a fer temps 
perquè el companys que  van a peu i BTT 
es desplacen fins a moll i Museu d’Història 
de Catalunya don el seu Director Agustí 
Alcoberro fa un petit discurs i es reben als 
companys vinguts amb caiac de Pollença 
amb homenatge al mallorquins que van 
ajudar a la resistència de Barcelona front 
les tropes borbòniques), Carrer de Destil·lers, Plaça de Prim, Av. del Marquès de 
l’Argentera, Carrer del Comerç, Passeig del Born, Fossar de les Moreres on s'hi fan 
els parlaments i les corals Madrigalistes i de la

Calvell, Carrer de Carme Amaya, 

o



 
Tornem altra vegada pel passeig del Born, Carrer 
del Rec, Plaça de la Puntual, Carrer de l’Allada-
Vermell, Carrer d’En Serra Xic, Carrer de Sant Pere 
Més Baix, Plaça de Sant Pere, Carrer de Méndez 
Núñez, Ronda Sant Pere, Estàtua de Casanova on 
s'hi fa una ofrena i els presents canten els 
Segadors.  
 

 

 
A continuació seguim per Ronda de Sant Pere, Passeig de Lluís Companys i Parc de 
la Ciutadella on procedim a carregat els cavalls als camions. 
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