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ST. MIQUEL 
XPERIENCE



Sant Miquel Xperience

La Sant Miquel Xperience és una cursa d’asfalt que surt des 
de Sant Feliu de Codines i ressegueix la sumptuosa carretera 
de Sant Miquel del Fai. Quan arribem a les instal·lacions de 
l’Espai Natural i el monestir de Sant Miquel del Fai és moment de 
retornar al punt de sortida, gaudint de les impressionants vistes 
que ens regalen els Cingles de Bertí.

14 quilòmetres per un dels indrets més especials i emblemàtics 
del nostre país.

Una Cursa d’asflat 
en un  espai natural 

impresionant 
al costat de 
Barcelona.

Indrets com el 
Pont del Rossinyol 

o la Roca 
Foradada la fan 

ÚNICA.



Com Arribar a St Feliu?

Zones Aparcament

Bus Llançadora

El Parc Usart - Base de la Cursa

Recollida de Dorsals

Directrius durant la Cursa

Directrius a l’acabar la Cursa

Horaris

Reglament

Sant Feliu de Codines - Espais d’Interès - On Menjar?

Patrocinadors

Contingut



Barcelona 43 km
1 - Agafeu la C-33 fins a la sortida 
1, preneu la sortida 1 cap a Mollet 
del Vallès/Sta. Perpetua/Caldes de 
Montbui/Cim Vallès 

2- Agafeu la C-59 i no la deixeu fins 
arribar a Sant Feliu de Codines.

Girona 101 km
1 - Agafeu l’AP-7 direcció barcelona 
fins a la sortida 17, preneu la sortida 
17 per incorporar-vos a C-59 en 
direcció a Caldes de Montbui.

2- Agafeu la C-59 i no la deixeu fins 
arribar a Sant Feliu de Codines.

Berga 83 km
1 - Agafeu la C16 direcció Bcn/Manresa, 
Preneu la sortida 54 cap a St. Fruitós de 
B./Navarcles.

2- Agafeu la N-141c Direcció Vic fins a 
Moià.

3- Gireu a la dreta per la C59 i no la 
deixeu fins arribar a Sant Feliu de Codines

Com arribar a St. Feliu?



• Un Cop a la rotonda d’entrada al poble heu d’agafar la 
sortida direcció al Camí de LLoveres (Sortida anterior a 
l’habitual per anar al centre del poble).

• Seguiu aquest carrer fins que es bifurca i seguiu per 
l’esquerre on ja agafareu el carrer Països Catalans.

• Podeu deixar els cotxes a banda i banda, sense obstacu-
litzar cap de les sortides de les cases.

• Des del final del carrer, i ja a peu, heu de seguir les 
marques amb cintes,  que us portaran a la Carretera de 
Sant Miquel del Fai que us portarà fins a la base de la cursa.

• La Zona Esportiva està situada a la part alta del Poble. 50 
metres després de passar pel Cim d À́ligues (a mà dreta), 
trobareu un trencant a l’esquerra amb un indicador de la 
Zona Esportiva. Aneu amb compte, és una entrada que no 
té massa visibilitat.

• Podeu deixar el cotxe als aparcaments del camp de futbol, 
Pavelló o carrers adjacents.

• Trobareu 3 parades del BUS-LLANÇADORA que passa cada 
15-20 minuts aproximadament i que us portarà fins a la car-
retera de Sant Miquel del Fai, a només 5 minuts a peu de la 
base de la cursa.

L’organització de la cursa no es fa responsable de robato-
ris, desperfectes ni cap altre incident ocorregut dins les 
zones d áparcament.

És recomanable no deixar objectes de valor dins els ve-
hicles.  Teniu servei de guarda-roba a la base de la cursa.

Zones Aparcament
Aparcament 1
Zona Esportiva (recomanable)

Aparcament 2
Països Catalans (gent amb 
coneixement del Municipi)



Servei de Bus
Tornem a tenir un servei d’autobús 
per traslladar, de forma gratuïta, als 
corredors i espectadors des de la 
zona d’aparcament i dutxes de la Zona 
Esportiva fins a la Carretera de Sant 
Miquel del Fai, a 5 minuts caminant de 
la base de la Cursa.

Horari
Des de les 08.10h (aproximadament) 
del matí fins les 14h el bus anirà fent 
el recorregut tant d’anada com de 
tornada per portar a corredors, 
acompanyants i públic.

Parades
Hi haurà tres parades establertes 
que podeu trobar senyalitzades amb 
una icona al planell superior.

• Parada Figuera: A la part alta de la 
zona esportiva.

• Parada Camp Futbol: A 
l áparcament del Camp de Futbol (al 
costat dels recipients de roba de 
Humana)

• Parada Pavelló: A davant de 
l éntrada del pavelló municipal 
Francesc Cassart.

Bus Llançadora



Parc Usart - Com arribar-hi?

1
En bus o a peu arribareu a l’entrada de 

la Carretera de Sant Miquel del Fai.

2
Seguiu el camí peatonal que 

resegueix la carretera.

3
Al final del camí arribareu al Parc 

Usart, la base de La St.Miquel 
Xperience.



Parc Usart - Base de la Cursa



GUARDA-ROBA BAR
Servei gratuït pels 

corredors. Estarà obert des 
de les 8.30h fins les 10.30h i 

després de la cursa

Hi haurà servei de BAR a 
la zona de sortida (cafè, 

begudes, entrepanets, 
coca...).

1A l’arribada veureu els Arcs 
de sortida i arribada de les 

curses, el Bar, els Punts de 
megafonia i informació i la Recol-
lida de dorsals per les curses 
petites.

2Al costat del mirador del Parc 
Usart hi trobareu la llista de 

participants i dorsals, el Guarda-
roba i la recollida de dorsals i 
Xips de lloguer.

3Al mig del parc hi trobareu 
les dos zones d’avituallament, 

una amb fruita i aigua i just al 
davant un altre on us oferirarn 
caldo per recuperar forces.

4Mentre us espereu a l’inici de 
la cursa podeu gaudir d’unes 

excel·lents vistes per relaxar-
vos.

Dins el Parc Usart hi trobareu una zona habilitada pels 
corredors on hi hauran tots els serveis de la cursa. 
Avituallament, Guarda-roba, Lavabos, Recollida dels 
Dorsals, Bar,...

Per veure el planell complert amb tots els serveis I ubicacions consulteu smxperience.cat

Parc Usart - Base de la Cursa





• Podreu recollir el dorsal diumenge de 8.30h a 10.30h.

• Sense xip i dorsal no podreu participar a la cursa

• En aquesta edició els xips son d’un sol us i els tindreu apunt amb el 
dorsal.

• Comprobeu la taula assignada a les llistes.

• Hi ha quatre taules que repartiran dorsals per les persones que ha-
gueu fet la inscripció dins el període regular d’inscripcions. 

• Tots els corredors heu de portar un DNI/Carnet de conduir o bé la 
inscripció impresa per tal que us lliurin el dorsal. 

• A partir del quilòmetre 3 de cursa els corredors haureu d’anar sempre per l’esquerra. Hi 
haurà cons al mig de la carretera i controls que supervisaran que tothom ho respecti. Penseu 
que és una cursa que és d’anada i tornada per la mateixa carretera. No respectar aquesta 
norma pot ser motiu de desqualificació.

• Quan  haureu arribat a l’Espai Natural de Sant Miquel del Fai, allà hi haurà una zona 
d’avituallament líquid i un punt de control de pas de xips. Després travessareu la mítica roca 
foradada i baixar fins a la primera esplanada de Sant Miquel del Fai. Molt de compte amb 
aquesta rampa, és una baixada pronunciada on s’hauran d’extremar les precaucions. Aquest 
any com ja vau fer l’any passat, fareu tot el recorregut de l’Espai Natural de Sant Miquel del Fai. 
Seguiu les indicacions de l’organització ja que hi ha llocs estrets. Un cop arribeu a la zona de les 
tosques (punt final del parc) començareu la tornada que és exactament el mateix recorregut. 
A continuació fareu la rampa de pujada, travessareu el pont del Rossinyol (que té més de 500 
anys) i continuareu fins la carretera que us portarà, després de  6 quilòmetres, a la meta.

• Disposem d’una ambulància a la sortida i una moto equipada amb un desfibril·lador que se-
guirà la cursa en tot moment.

Tip! Tip!

Consell !

Ĺ Xperience és una 
cursa exigent, amb 

algunes rampes, 
seguiu el vostre 
ritme i si durant 

la cursa sentiu 
alguna molèstia 

física, atureu-vos i 
demaneu assistència 

als controls que hi 
haurà al llarg de la 

carretera. Si calgués 
la presència mèdica 
ells ho gestionaran. 

Indicacions als corredors

Directrius a complir durant la cursa

Recollida de dorsals



• La inscripció inclou una llicència federativa per un dia amb la 
Federació  d’Atletisme i una assegurança d’accidents.

• Durant la cursa la carretera estarà tallada i únicament hi po-
dran circular vehicles de l’organització, ambulància o cossos de 
seguretat.

• Us deixem un telèfon de contacte per si teniu algun problema el 
dia de la cursa (608.262.514)

• L’organització es reserva el dret de modificar les condicions 
descrites. 

• En cap cas us traieu el dorsal. Us servirà per recollir els productes i serveis  reservats als 
corredors i per recollir el Lot Xperience amb regals gentilesa dels nostres patrocinadors.

• Els que vàreu fer la inscripció dins el termini establert de la promoció, dins el Lot Xperience 
hi trobareu la samarreta commemorativa de la cursa. 

• Els lots es repartiran a les mateixes taules assignades per recollir el dorsal, per exemple si 
tenieu assignada la Taula nº 1 quan heu recollit el dorsal, haureu de recollir el Lot Xperience a 
la Taula nº 1. 

• A continuació tindreu a disposició aigua, fruita i un got de caldo.

• Hi haurà servei de dutxes situat al pavelló municipal. Recordeu que el BUS-LLANÇADORA té 
una parada just davant de la porta del pavelló.

• Si teniu qualsevol dubte de la seva ubicació pregunteu a l’organització.

• Finalment es farà el repartiment de premis entre els guanyadors de cada categoria. 

Important: es fixa el temps màxim per fer la cursa en 1 hora i 50 minuts.

Important!

Quan arribeu, els que 
no tingueu xip propi, 

el primer que haureu 
de fer és entregar el 
xip als voluntaris que 

hi haurà a la zona 
d’arribada.

Directrius a complir a l’acabar la cursa

Important! Coses que cal saber



Recollida de dorsals St. Miquel Xperience
Fins les 10.30h

INICI NanoXperience
1,5 km

INICI MiniXperience
3 km

Entrega Premis Nano i MiniXperience
A l’arc de sortida de la cursa

Briefing Sant Miquel Xperience
A l’arc de sortida de la cursa

INICI St. Miquel Xperience
A l’arc de sortida de la cursa

FINAL St. Miquel Xperience
Temps màxim per fer la cursa de 1:50

Entrega Premis St. Miquel Xperience
A l’arc de sortida de la cursa

8.30h

10.00h

10.00h

10.30h

10.50h

11.00h

12.50h

13.00h

Horaris



La CNAE (Comissió de Noves Activitats Esportives) i l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines organitzen el 
pròxim diumenge dia 13 de gener de 2019 a partir de les 8.30h la VII edició de la SANT MIQUEL XPERIENCE. El 
punt de sortida i arribada estarà situat al Parc Usart de Sant Feliu de Codines.

Horaris, categories i distància

Reglament

Els horaris seran el següents:

Hora Activitat

8.30h Recollida de Dorsals

10.50h Briefing

11.00h Inici Cursa

12.50h Final Cursa

13.00h Entrega de premis

Les categories es regiran per l’any de naixement natural, quedant de la següent manera.

Categoria Any naixement

1. Sub 23 Nascuts/des 1997 a 2018

2. Sènior Nascuts/des 1979 a 1996

3. Veterans 1 Nascuts/des 1969 a 1978

4. Veterans 2 Nascuts/des 1959 a 1968

5. Veterans 3 Nascuts/des 1901 a 1958

La Sant Miquel Xperience és una cursa d’anada i tornada a Sant Miquel del Fai d’una distància de 14 km on el 
98% de la cursa és en asfalt. El restant 2% és a l’interior de Sant Miquel del Fai on hi ha diferents terrenys 
com terra, pedra,...



Reglament

La cursa està oberta a totes les persones que s’inscriguin prèviament i les inscripcions estaran obertes 
fins el dijous 10 de gener a les 22h o fins a arribar a la xifra màxima de 500 inscrits.

Els drets d’inscripció són de 15€ i per participar és obligatori córrer amb xip. El xip és d’un sol ús i va 
enganxat al dorsal que es subministrarà el mateix dia de la cursa.

La inscripció a la cursa només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament. Cal portar el resguard del 
pagament i/o DNI del titular per recollir el dorsal.

La inscripció inclou una llicència federativa per un dia amb la Federació d’Atletisme i una assegurança 
d’accidents.

La participació en la cursa està sota la responsabilitat i risc de la mateixa persona, o en el cas dels menors 
de 18 anys, del pare, mare i/o tutor legal, manifestant que el seu fill o tutelat és apte per l’esdeveniment i té 
el nivell de condició física suficient per afrontar la prova.

Els menors de 18 anys caldrà que adjuntin autorització del pare, mare i/o tutor legal, i els menors de 14 anys 
caldrà que a més de l’autorització, facin la cursa acompanyats d’un major d’edat.

Si es volen modificar les dades de la inscripció (canviar nom,...) caldrà que envieu un correu electrònic 
a cnaesfc@gmail.com. El dia límit per fer les modificacions de dades serà el dia 5 de gener de 2019 a les 
24:00h.

A l’hora de fer la inscripció caldrà que faciliteu la talla de samarreta que voleu per a l’obsequi de la samar-
reta tècnica de màniga llarga commemorativa de la SMX’19 que trobareu a la bossa del corredor. (només 
per les inscripcions fetes abans del dia 6 de gener de 2019 a les 23:59h).

Inscripcions

Informació d’interès pel dia de la cursa

Els participants podran recollir el dorsal, obsequi i xip d’un sol ús el mateix diumenge 13 de gener a la base 
de la cursa (Parc Usart) de 8.30h fins a les 10.30h.

L’obsequi, que serà un lot de productes dels nostres patrocinadors i una samarreta tècnica (si heu fet la 
inscripció dins del termini marcat al punt anterior) es recollirà un cop acabada la cursa a la mateixa taula 
on heu recollit el dorsal.



Reglament
El fet de no retirar el dorsal implica la renúncia a la cursa i obsequis de la mateixa.

A la meitat del recorregut hi haurà un avituallament líquid i a l’arribada fruita i caldo artesanal.

La cursa disposarà d’un guarda-roba per als participants i estarà ubicat al Parc Usart (base de la cursa). 
No s’acceptarà cap reclamació d’objectes valuosos (mòbils, carteres, ordinadors, etc). També hi haurà ser-
vei de dutxes ubicat al Pavelló Francesc Cassart (Avinguda Escoles s/n – Sant Feliu de Codines) que tindrà 
una parada del bus llançadora a la porta.

Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades pels controls, metge, director de 
la cursa i els membres de l’organització, així com assistir i/o comunicar al control més proper qualsevol ac-
cident que hagin observat.

Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho a l’organització a través del 
control més proper al lloc de la retirada.

El corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el seu dorsal o fent ús del 
sistema de cronometratge que l’organitzador estableixi.

Un participant pot ser desqualificat si:
• Mostra un estat físic deficient en relació a les exigències esportives de la cursa.
• No realitzà el recorregut complert.
• No porta el dorsal en un lloc visible i col·locat correctament per ser identificat pels organitzadors i 

voluntaris de la prova.
• Mostra un comportament antiesportiu i no respecta el reglament de la cursa.
• Desobeir les directrius indicades pels controls, metge o membres de l’organització.

Dispositiu de seguretat

L’organització aportarà tot un grup de voluntaris que vetllaran pel compliment del recorregut i la seguretat 
dels participants. A més disposarem d’una ambulància i la col·laboració de la Policia Local.

També disposarem de 3 vehicles(elèctrics si es possible) amb voluntaris sanitaris i d’un desfibril·lador.



Reglament

D’acord amb el temps absolut de cada cursa, obtindran trofeu o medalla els següents participants:
• Els tres primers classificats de la general, tant masculí com femení.
• Els tres primers classificats de cada categoria, tant masculí com femení.
• El primer classificat local, tant masculí com femení.

Els trofeus i/o medalles esmentats en el punt anterior no són acumulatius, llevat del primer classificat/da 
local.

Tots els corredors tindran una foto/vídeo de la seva arribada, i es podran descarregar un diploma des del 
web de runedia. Es rebrà un enllaç per correu electrònic un cop acabada la cursa.

Premis

Permisos i assegurances

L’organització té contractada una assegurança de responsabilitat civil i una altra assegurança individual 
d’accidents per la durada de la cursa segons la legislació vigent. Els participants assumiran els danys que 
es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al 
respecte.

Les reclamacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins 30 minuts després d’haver fet 
públics els resultats i la decisió de l’organització serà inapel·lable.

El fet d’inscriure’s a la cursa implica l’acceptació d’aquest reglament. L’organització decidirà sobre qualsevol 
incidència que no estigui prevista.

Política de privadesa

Segons estableix la nova llei (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del parlament i Consell Europeu, us in-
formem que les dades incloses a la inscripció s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de RUNEDIA, 
amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d’inscripció. Tramitant la inscripció consentiu expressament i 
autoritzeu perquè es tractin les dades personals amb aquestes finalitats, i RUNEDIA cedeixi a l’organitzador 
(Ajuntament de Sant Feliu de Codines) les dades necessàries per a les finalitats indicades posteriorment.

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, club i any de naixement siguin pub-
licats a les llistes d’inscrits; així com a les de resultats, si acaben la cursa seguint la normativa establerta. 
També s’autoritza a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines a publicar fotos de la cursa on apareguin els 
participants a les diferents plataformes de comunicació i xarxes socials propietat de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines.



Reglament
Qui es el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Ajuntament de Sant Feliu de Codines
CIF: P0820900I
Dir. Postal: Plaça Josep Umbert Ventura, 2 - 08182 - Sant Feliu de Codines
Telèfon: 938662768
E-Mail: st.feliuc@diba.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

A l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines tractarem les seves dades amb la finalitat de cursar la sol·licitud 
d’inscripció, gestionar classificacions i resultats i enviar publicitat de les activitats i/o productes sobre la 
cursa i patrocinadors.

Decisions automatitzades, perfiles i lògica aplicada:

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és per ser necessàries per l’execució de la inscripció a la 
cursa i contractació de l’assegurança d’accidents, en la qual vostè és part.

El tractament per realitzar-li comunicacions comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació 
electrònica equivalent es realitzaran a l’empara de l’art. 21.2 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat 
de la informació i comerç electrònic que ens permet, quan hi hagi relació contractual prèvia, remetre 
comunicacions comercials referents a productes i serveis de la nostra entitat que siguin similars als que 
inicialment van ser objecte de contractació , fins que no manifesti la seva oposició a aquests enviaments 
(vegeu l’apartat “Drets” més avall). A cada comunicació remesa es proporciona un senzill procediment per 
donar-se de baixa.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Durant el període de duració del tractament, l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines no realitzarà cap cessió 
de les seves dades, excepte per obligació legal.

No obstant això a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines contarem amb la col·laboració de tercers per a 
tramitar l’assegurança d’accidents inclosa a la inscripció als que donarem el Nom, Cognom, DNI i telèfon per 
a poder-la tramitar.

Reglament



Reglament
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines estem 
tractant dades personals que li concerneixen o no.
Així mateix, té:
Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació
Dret a sol·licitar la seva supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d’informació
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades

Per exercir els seus drets, dirigeixi un escrit adjuntant còpia del seu DNI a:

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES
Exercici drets protecció de dades

PLAÇA JOSEP UMBERT VENTURA  nº 2
08182 - Sant Feliu de Codines - BARCELONA

, O bé remeti un correu electrònic a: cnaesfc@gmail.com

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per 
obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no has obtingut satisfacció en 
l’exercici dels teus drets.

Sant Feliu de Codines



Reglament
El nom de Sant Feliu ja apareix l’any 1059 quan Mir Geribert i la seva esposa Guisla foren nomenats barons de Montbui pel Comte 
de Barcelona Ramon Berenguer I el Vell. Aquests van ser els primers senyors feudals que van ocupar una baronia que s’extenia 
al llarg i ample d’una extensa contrada a la que pertanyien, entre d’altres, els actuals municipis de Sant Feliu, l’Ametlla del Vallès, 
Santa Eulàlia de Ronçana...

Amb el pas dels segles, Sant Feliu es va constituir en l’enclavament més important de tots els que conformaven aquesta baronia, 
tant en nombre d’habitants com en producció artesanal. Això va provocar que els habitants de Sant Feliu es plantegessin la 
independència respecte la baronia de Montbui.

Després de molts litigis, i aprofitant una conjuntura favorable, es va obtenir del rei Carles IV, l’any 1793, el títol de Vila a la par-
ròquia de Sant Feliu de Codines, encara que aquesta concessió no va poder ser efectiva fins el dia 8 de desembre de 1799, data 
en què es van poder reunir els 25.000 rals de billó que es demanaven.

Originàriament, la població va créixer al voltant de l’església parroquial, on es va formar el barri de La Sagrera (que vol dir 
“terra sagrada”). Actualment, aquesta zona encara conserva els carrerons estrets i algunes edificacions típiques de segles 
passats.

Poc a poc el poble va anar creixent i, paral·lelament al barri de Sagrera, es van formar altres barris importants del nucli urbà, 
com el Serrat de Vic i La Venderia o Revenderia, aquest últim s’estenia per la carena de l’altra banda del Torrent de l’Escletxa 
que passava pel mig del poble.

Al llarg del temps es va anar creant una intensa rivalitat entre els dos barris, fins al punt que el de la Venderia, el 1796, va 
construir el seu propi campanar per posar-hi “rellotge de quarts y horas,... ab sas campanas”.

Amb el transcurs dels segles, òbviament, va desaparèixer aquesta picabaralla i aquells dos barris es van unir físicament, per 
mitjà de la urbanització de la plaça i més tard, també, amb l’obertura de la Travessia. A partir d’aquest fet es van anar formant 
altres barris i zones residencials fins a conformar l’actual i característic poble de Sant Feliu de Codines.

Des de finals del segle passat, aquestes zones residencials es van anar incrementant gràcies a l’arribada de gent que ha preferit 
l’entorn natural de Sant Feliu al brogit de les ciutats.

Per ampliar la informació sobre la història de Sant Feliu de Codines, podeu llegir els document PDF del llibre “Apunts d’història 
de Sant Feliu de Codines” de Francesc Garriga Cassart publicat l’any 1997.

Sant Feliu de Codines
Una mica d’història



Al 1996, el poble de Sant Feliu de Codines celebrava el bicentenari de la 
construcció de la Torre del Rellotge, erigit al 1796 quan la població estava 
dividida per un torrent que impedia escoltar el campanar religiós d’una 
banda a l’altra de la població. L’empenta dels veïns de la zona de la Venderia 
va portar a la seva construcció, que ha donat des de sempre un to peculiar 
a la població amb el contrapunt de dos campanars, el religiós i el civil. 

Punts rellotgers de Sant Feliu:
- Casal Cultural Codinenc
- Plaça de l’Ajuntament – Rellotges de Sol
- Campanar de la Parròquia de Sant Feliu
- Campanar de la Torre del Rellotge

Obert el primer diumenge de mes de 12 a 14h
Visitable en horaris convinguts
www.firadelrellotge.org
fira@firadelrellotge.org

Museu Municipal Can Xifreda
La torre modernista coneguda com a Can Xifreda, inspirada en un castell mossàrab, 
aplega des del 1988 la col·lecció de troballes fetes pel “Grup Talp” al llarg dels anys 50, 
60 i 70, que van esdevenir patrimoni municipal l’any 1970. A aquest petit museu s’hi ac-
cedeix pel Parc Xifreda des del carrer Agustí Santacruz o el carrer Castanyers.

El museu ofereix una exposició permanent d’arqueologia, palenteologia, mineralogia i 
història local i una sala d’exposicions semipermanent d’eines i estris de la ramaderia 
catalana, una de les col·leccions més completes de Catalunya.

Horari: l’horari d’obertura al públic és el 1r diumenge de cada mes d’11 a 14h. Fora d’aquest 
horari també s’obre a grups de més de 20 persones però cal concertar prèviament la 
visita per internet.

Espais d’interès

Museu del rellotge de catalunya

Informació: telèfon 93 866 22 97 
info@xifreda.org
www.xifreda.org



Cim d’Àligues és un centre especialitzat en aus rapinyaires. Ofereix sessions de vol on els visitants podran veure volar de ben 
a prop aquestes aus.

És un centre únic en el seu gènere en l’estudi, mostra, cria i vol de les aus rapinyaires. Es fan visites comentades a la zona de 
les aus.

Adreça: Paratge del Pi Solitari, s/n. 
Telèfon: 93 866 26 48
a/e: cimdaligues@gmail.com
Web: http://www.cimdaligues.com

Fàbrica de camises d’Andrehas
Visita la meravellosa fàbrica d’Andrehas. La teva camiseria de sempre a Sant Feliu de Codines.

Adreça: C/ Mossèn Josep Rossell, 7
Telèfon: 93 866 29 37
a/e: info@andrehas.com
Web: https://www.andrehas.com
Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 18.00h i dissabtes d’11.00 a 14.00h.

Cim d’Àligues



Planifica les teves excursions en família amb l’aplicació Natura Local i no et perdis els meravellosos indrets que envolten Sant 
Feliu de Codines.

Camina amb mòbil i viu una nova manera de descobrir el nostre entorn.

Web: http://www.naturalocal.net/municipi/itineraris/st-feliu-de-codines/53

Descarregat l’App, disponible a la App Store i Google Play

La Balma d’en Xec
La balma d’en Xec es troba al camí de la Bassella. Un antic salt d’aigua, ha anat erosionant els Cingles de Bertí fins a formar 
aquestes balmes. A més, l’esforç titànic de la pagesia, va fer que es convertís en una zona agresta i inexplorable en feixes fèrtils 
i amb gran abundància d’aigua, gràcies a la pluja que s’hi escorria. Aquesta balma va servir de refugi per als pagesos i el bestiar. 
Actualment, està molt ben cuidada, es mereix ser visitat.

http://www.naturalocal.net/poi/la-balma-d-en-xec/1491#sant-feliu-de-codines

Adreça: Ctra. de Moià, C-59, camí del Cim d’Àligues

Rutes i excursions a l’APP Natura Local



Restaurants
Restaurant el celler del tiet - Plaça de l’Escletxa 1 - Tel. 696 98 11 20 - http://www.elcellerdeltiet.cat

Restaurant Cal Pere - Carrer Sant Saturi 5 - Tel. 93 866 13 11

Restaurant Can Tastet - Carrer Doctor Fleming 6 - Tel. 93 866 31 91

Restaurant Tr3s Tombs - Carrer Rector Tomàs Vila 16 - Tel. 93 866 38 83

Bars, Bars-Restaurants i Granges
Bar-Restaurant La Fonteta - Plaça Josep Umbert Rosàs s/n - Tel. 93 866 33 17

Bar-Restaurant Vidal - Plaça Josep Umbert Ventura 8 - Tel. 93 866 01 27

Bar-Restaurant La cantonada del Castanyer - Carrer Rector Tomàs Vila 1 - Tel. 93 866 30 18

La Fleca bar - Carrer Santo Domingo 1 - Tel. 93 866 11 26

Bar Cafeteria Totkfe - Carrer Travessia 1 - Tel. 93 866 34 88 - https://totkfe.com/

Bar Sac i Ganxo - Carrer Joan Maragall 10 - Tel. 93 866 00 98

Bar La Croissanteria - Carrer Osona 5 baixos 3a - Tel. 93 866 14 20

Bar La Plaça - Plaça Josep Umbert Ventura 5 - Tel. 620 686 958

Bar La Manduca - Carrer Anselm Clavé 18-20 - Tel. 93 188 46 04

Bar KalJau - Carrer Agustí Santacruz 6 - Tel. 93 170 15 56

Bar Cafeteria Talet - Carrer Agustí Santacruz 1 - Tel. 93 866 03 96

Bar Sidecar - Carrer Rector Tomàs Vila 10 - Tel. 93 866 25 77

On Menjar?



Col·laboradors



Tots els runners que diumenge  participareu a la cursa, gaudiu de 
l éntorn, de l ámbient , del paisatge … correu tan ràpid com les vostres 

cames us ho permetin, però no oblideu que correu per gaudir!!

Benvinguts a l´XPERIENCE !



SANT FELIU DE CODINES - SANT MIQUEL DEL FAI

 

 

La Sant Miquel Xperience està organ-
itzada per la Comissió de Noves Ac-
tivitats Esportives de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Codines

Contacte: Manel Vila (608262514)

vilagmn@diba.cat

www.smxperience.cat


