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Ruta: Sant Valerià i Palaudàries

Detalls de la ruta

El passat dimecres dia 11 d'octubre els alumnes de 
segon d'ESO de l'IES Lliçà vam fer una ruta per Sant 
Valerià i Palaudàries amb observació de l’entorn i el 
conjunt històric.

Va ser un itinerari llarg, un total de 14,7 
quilòmetres.  Els primers 8,7 km els vam fer seguint 
un camí de pujada que ens va dur primer a l'ermita 
de Sant Valerià i després a Sant Esteve de 
Palaudàries.  De tornada vam fer 6 quilòmetres més, 
però, aquests,  més suaus, ja que el camí feia 
baixada.

Sant Valerià

L’ermita de Sant Valerià de Roberts i la masia de 
Can Coscó formen aquest conjunt històric 
emmurallat, situat dalt la carena i al peu de l’antic 
camí ramader de Caldes que enllaçava amb la Creu 
Baduell. 

L’ermita, citada ja l’any 904, va ser reconstruïda el 
1711. La masia amb portal, balcó i finestra d’arc de 
pedra, data del 1571. Cada any s'hi celebra un aplec
coincideint amb  el segon diumenge després de 
Pasqua.

El conjunt històric de Sant Esteve de 
Palaudàries

Format per la masia i l’església de Sant Esteve de 
Palaudàries, les seves primeres referències daten de 
l’any 904 amb el nom de Palatio Arias, fent potser 
referència a una residència senyorial. 

Masia de Can Palaudàries

L’església va ser ampliada el 1587 i reformada el 
segle XVIII; actualment també s’hi fan unes 
importants obres de conservació. Està composta per 
una sola nau, amb absis poligonal i capelles laterals.

Destaca el seu gran campanar medieval i la torre 
comunidor  -única a la Vall del Tenes-, lloc des d’on 
el rector beneïa les collites i conjurava les 
tempestes.

Campanar de Sant Esteve de Palaudàries
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