
 

 

SENDER DE TONA – PR C-43 
 
Característiques tècniques 

 

Denominació: Sender Circular de Petit Recorregut de Tona ( PR C-43 )  

Distància: 23,42 Km  

Temps: 5h 15minuts aproximadament.  

Punt recomanat d'inici i retorn: Plaça de l'Església, davant el Monument a 

la Sardana.  

Sentit d'inici: Direcció Vilageriu.  

Desnivells: Punt més alt: Sant Cugat de Gavadons ( 1.046 m). Punt més 

baix: Tona ( 600 m.)  

Circuit: Pintat i senyalitzat amb franges i indicadors blancs i grocs.  

 

Descripció 

 

El P.R.C-43 permet de conèixer molts indrets del poble i municipis veïns, 

així com també gaudir de la natura i de la bellesa del paisatge. Al llarg de 

tot el recorregut trobarem un bon nombre de masies ( Vilageriu, Coll 

d'Arnau, Boldrons, etc...) i de fonts. 

El sender de petit recorregut PR C- 43 pertany a la xarxa de Senders de 

Catalunya i a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya . 

Els edificis que es van veient al seu pas són majoritàriament de 

construcció romànica, interessants des del punt de vista històric i 

arqueològic.  

 

Són els següents: 

 

o L'ermita de Sant Miquel de Vilageriu , d'estil romànic, construïda al segle 

XII. 

o L'església de Sant Quirze de Muntanyola . La primera documentació 

conservada d'aquesta construcció data de l'any 938. 

o L'església de Sant Cugat de Gavadons , situada al nord de la població de 

Collsuspina, és un edifici romànic molt modificat que data del segle XII. 

o Sant Esteve de Múnter . Aquesta església apareix documentada l'any 

965; a l'entrada hi ha un marc barroc de pedra picada. 
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o Sant Andreu del Castell de Tona és una església d'arquitectura romànica 

d'influència llombarda datada de meitat del segle XI. 

o L'ermita de Santa Maria del Barri presenta característiques de diferents 

segles: l'absis, la finestra i el campanar van ser construïts el segle XI, i la 

resta és del segle XVI. Aquí es dóna per finalitzat el Sender. 

 

 

Informació d'interès: 

o El nostre sender té quatre derivacions: l'Aqüeducte, Sant Cugat de 

Gavadons, la Creu de la Miranda i el Castell de Tona. 

o Cal anar amb compte amb les tanques de bestiar que hi ha en diferents 

punts del recorregut i, sobretot, tornar-les a tancar correctament. 

o Volem destacar la variant que trobarem a Bellavista, que passa per Font 

de Joana i enllaça amb el Sender a l'alçada de Puigbonic. 
 


