
Excursió del 22 d’octubre de 2016.  
 

Alpens - St. Cristòfol de Borrassers - Santa Eulalia de Puig-oriol 
 
 

Preparada per Reinaldo Collado, Juan Antonio Garcia Vaquero, Joan Visús, Sonia Collado  i 
Miquel Torné. 

 
ALPENS 
El terme d'Alpens pertany a la comarca d'Osona. EI nom, escrit 
en antics documents Pinnos Pintos i Pens , sembla derivat de 
penna o penya, concretament de la roca de Pena, propera a la 
població. 
L'església parroquial de Santa Maria és un edifici barroc-
neoclàssic, molt modificat. Reedificada el 1708, cremada 
durant la primera guerra Carlina (1833-40) i restaurada en 
1840-45, guarda l'altar major i algun altar lateral del segle XVI, i 
la capella Fonda o del Santíssim és del 1846. 
El campanar és dels segles XV-X\/1 i se'n renovà la balustrada 
al segle XVIII.  

 
EL GRAELL I ERMITA 
DE SANT JOAN 
 
Des d’aquí es pot veure 
l’ermita de la Mare de Déu 
de La Quar, els Rasos de 
Peguera i la Serra d'Ensija. 
 
 

 
SANT CRISTOFOL DE BORRASSERS 
Antiga parròquia (Sant Cristòfol) del municipi de Lluçà 
(Osona), situada a l'esquerra de la riera de Lluçanès, prop del 
límit amb el terme d'Alpens; és esmentada ja el 905 com a 
sufragània de Santa Maria de Lluçà. 
Sant Cristòfol de Borrassers, un dels nuclis primitius de Lluçà, 
esmentat des del 1062, fou una de les parròquies adscrites 
tradicionalment a la canònica. Renovada l’edificació al principi 
del segle XVIII, el 1878 restà com a simple tinença de Santa 
Eulàlia de Puig-oriol.  

 
SANTA EULALIA DE PUIG-ORIOL.                         MASIA EL CASTELL 

 
 

SANTA MARIA DE LLUÇA 
L'església parroquial de Santa Mana de Lluçà, antic monestir canonical i santuari marià és sens dubte el més 
notable edifici arqueològic i històric del Lluçanès. S'aixeca amb la rectoria i el cementiri, i davant seu hi ha l'hostal 
de la Primitiva en una petita carena al sud-est del tiro del castell. L'actual església correspon a la renovació feta a 
la fi del segle XII.  



Originàriament tenia una nau i tres absis, els dos 
absidioles secundaries a l'extrem d'un petit creuer disposat 
al capdamunt de la nau. Sofrí diverses modificacions, com 
la renovació de la volta primitiva, ensorrada pels 
terratrèmols del 1428. El campanar fou bastit en 1585-
1661, i prop seu es construí la capella del Santíssim, que 
féu desaparèixer una de les absidioles. 
Resta el petit claustre romànic, que centrava el monestir 

canonical, la dependència que es manté més pura i 
sencera, especialment des que es va eliminar el pis o 
porxades superiors, afegides al segle XVIII. Les quatre 
galeries tenen un total de 18 arcs sostinguts per 22 
columnes amb igual nombre de capitells, a més dels 
quatre capitells i columnes amb què acaben els arcs que 
traven els pilars angulars del claustre amb els angles dels 
corredors o galeries i que sostenen la coberta. Els 20 
capitells, i les corresponents impostes, decorats, són 

veritables obres d'art, amb temes vegetals i de bestiari i amb cornises d’entrellaços, palmetes i ornaments del més 
pur estil romànic. 
L'antic castell de Lluçà s'aixeca en un puig de 896 m que domina la contrada. La dinastia dels seus senyors, els 
Lluçà, és ben coneguda i estudiada, sobretot a partir de Sunifred I de Lluçà, mort el 988.  Al costat del Castell hi ha 
l’ermita romànica de Sant Vicens, documentada al 988, de planta casi circular. 
 

  Lloc Km parcial Km acumulat 

7:45 Barcelona     

10:25 Alpens. Sortida a caminar 0 0,0 

 11:02 Masia El Graell 2,4 2,4 

12:22 Sant Cristòfol de Borrassers 4,7 7,1 

 12:32 Masia La Coma de Borrassers 0,5 7,6 

13:00 Sant Eulàlia de Puig-oriol 1,7 9,3 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5605508  

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5605508

