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Sumari
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Dimecres i divendres, de 19:00 a 21:00 obert per a tots els serveis.

Per a qualsevol informació podeu trucar al telèfon 93 714 73 05

MATERIAL EN PRÈSTEC
Article Aportació Fiança

Piolet 2 € 10 €

Grampons 3 € 10 €

Piolet+Grampons 4 € 20 €

Raquetes 5 € 20 €

Arva (1 unitat) 5 € 20 €

Arva (2 unitats) 8 € 40 €

Crash-pads (2 unitats) 10 € 50 €

Slack-line Gratuït 50 €
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Dia 3 Un passeig pels Gorgs
Organitza: Grup Anar-hi Anant- Pàg. 17

Dia 16 Excursió al parc de Collserola, de Sant Cugat a l’ermita de Sant Medir
Organitza: Grup Natura- Pàg. 19

Dia 17 Granera 
Organitza: Grup Anar-hi Anant- Pàg. 17

Dia 20 Conferència nutrició esportiva  
Organitza: Salamandra Trail - Pàg. 16

Dia 24 Bauma de la pinassa i Sta Agnes 
Organitza: Grup Familiar - Pàg. 18

Dia 31 Excursió 3.- Esquerdes de Rojà (31 maig 2015) 
Organitza: Grup de Muntanya - Pàg. 14

Dia 31 Salt del Corró 
Organitza: Grup Anar-hi Anant - Pàg. 17
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MAIG
Sortides  i Actes



La XII edició de "Els Cinc Cims" va tenir lloc el passat diumenge dia 12 d'abril.
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General

Per primera vegada, aquesta prova bianual va ser inclosa dins de la Copa Catalana de Caminades de Resistència, que 
convoca la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). Aquesta circumstància va permetre canalitzar les 
inscripcions a la caminada pels sistemes que la FEEC posa a disposició de les entitats, que habilitava el pagament 
amb targeta de crèdit o PayPal, fet que va facilitar enormement les tasques de control dels participants.

Van haver un total de 546 inscrits, comptant els participants que van fer la seva inscripció personant-se a la nostra seu 
social els dos dies habilitats al respecte, i també aquells que ho van fer el mateix dia de la cursa.

De tots aquests, van prendre la sortida 491 participants, dels quals 484 van completar la prova en el límit del temps 
establert.

Moltes gràcies a tots els participants. Ens congratulem dels molts missatges de felicitació rebuts, fet que ens enco-
ratja a continuar organitzant aquest tipus d'esdeveniments. També agraïm les crítiques constructives rebudes, que 
ens ajuden a millorar. Finalment, s'ha de fer esment del centenar llarg de col·laboradors que van dedicar el seu temps 
a participar en les diferents tasques que requereix l'organització d'aquest tipus d'actes, feines que comencen molt 
abans del dia que es porten a terme les caminades i es perllonguen en els dies posteriors. Ja s'està treballant en la XI 
edició de la "Ruta de les Ermites", que tindrà lloc l'any vinent.

Pots accedir a més informació per mitjà d'aquests enllaços
Dades de la prova: http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat/2015/04/13/dades-de-els-cinc-cims-2015/
Pàgina específica: http://els5cims.cat/
Recull d'imatges: https://www.youtube.com/watch?v=wOiH35Qml70
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Camins i racons de Sant Llorenç del Munt i de la serra de l'Obac, de la mà d'en Jaume Torrens

Una vegada exhaurides les diverses excursions del Cicle dedicat a conèixer la singular serralada de Montserrat, en-
guany el Grup de Muntanya del Centre Excursionista de Castellar ha considerat convenient orientar les petjades a 
anar a donar un tomb pels bonics entorns que ofereix el massís de Sant Llorenç del Munt i, també, la seva germana, 
la serra de l'Obac. 

Tot i que, des de sempre, aquestes carenes han acollit la presència de nombroses persones procedents de les viles i 
ciutats de la plana, la immensa majoria dels que hi transiten quasi sempre utilitzen uns itineraris molt semblants i, per 
regla general, l'abast del seu trajecte es limita a unes fites gairebé idèntiques i, sovint, ben poc ambicioses.

La relativa proximitat d'aquests paratges amb la nostra vila, pot comportar que alguns dels tocoms que pretenem 
convertir en objectiu de les futures caminades, ja siguin coneguts i fins i tot sovint visitats per una part dels excursi-
onistes castellarencs. És un desavantatge que s'ha procurat tenir en compte, però que no impedirà, malgrat tot, de 
perseverar en la dèria d'aconseguir recórrer, de forma minuciosa, detallada i exhaustiva, els senders i viaranys que 
configuren la xarxa viària d'ambdues serralades bessones.

Alhora i pel que fa a la trajectòria històrica de l'excursionisme català, caldrà deixar neta constància de que la munta-
nya de Sant Llorenç del Munt va acollir, el 23, 24 i 25 de març de 1878, la primera excursió "topografico-pintoresca" 
de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques (precursora de l'actual Centre Excursionista de Catalunya). Visita, 
concretament, Castellar del Vallès, tota la "plana major" de l' A. C .E. C., amb Josep Fiter, president i fundador de la 
primera entitat excursionista del nostre país, al front d'un grup de quinze persones entre les quals hi destaca Ramon 
Arabia i Antoni Massó, que actuen de cronistes i Heribert Mariezcurrena, pioner de l'art fotogràfic a la nostra Pàtria. 
Dormen, la nit del dia 23, a l'hostal de Cal Piteu i l'endemà, després d'oir missa, un guia que han contractat, els enca-
mina vers Sant Feliu, on després de visitar l'església i d'admirar un retaule del segle XIV, parlen amb el sacerdot, Joan 
Muxí, que queda nomenat soci-delegat de l'Associació a aquesta zona. Continua l'excursió cap a coll de Grua i pugen 
a Sant Llorenç del Munt on pernocten, com poden, la nit del dia 24. Ja a la darrera jornada, davallen per Santa Agnès 
i arriben, sota la pluja, a l'hora de dinar a Castellar.

La importància d'aquesta sortida, una de les més concorregudes de la novella Associació, rau en que fou la primera 
gran excursió autènticament muntanyenca. Fins aleshores, de la mà de la personalitat intel·lectual de Josep Fiter, els 
primers excursionistes es movien, exclusivament, entre les tenebres de les esglesioles i el desxifrar inscripcions sepul-
crals. A partir d'ara, l'excursionisme guanya l'imperi de la llum i de l'aire sense fites. La ruta que mena a la descoberta 
geogràfica i cultural de Catalunya resta, definitivament, oberta.

El triomf de la tesi defensada per Antoni Massó aboca l'excursionisme vers la natura. De tornada, trescant pausada-
ment pels remullats carrers de Castellar, l'estel de Josep Fiter comença ja a minvar. Sant Llorenç del Munt ha estat 
l'escenari d'aquesta pugna o confrontació de tendències. Ben aviat, ambdós personatges cabdals desapareixeran de 
l'escena excursionista. A partir d'aleshores, el futur camí i l'horitzó esdevenen absolutament perfilats.

Per tot això, ens ha semblat adient preparar una col·lecció d'itineraris matinals, destinats a resseguir els camins i 
els indrets més amagats i poc coneguts d'aquestes entranyables serralades. Som conscients de què no anem pas a 
descobrir res de nou i que, al cap i a la fi, únicament aconseguirem afegir la nostra modesta petjada a les dels molts 
altres excursionistes que aquest extraordinari conglomerat de torrents i pujols, fonts, boscos, coves i avencs, arbres 
singulars  i antigues masies que hi han arrelat en el decurs del temps, ha aconseguit captivar. Us proposem, doncs, 
participar en uns recorreguts ben senzills i a l'abast de qualsevol persona acostumada a trescar per la muntanya. Si 
més no, és una nova experiència que ens agradaria compartir i que es procurarà dur a terme col·lectivament, sense 
presses, i alhora, on tractarem d'incloure el mínim nombre d'errades, tot intentant reflectir-hi un cert nivell de rigor, 
de treball i de sobrietat. Benvinguts i, ja per endavant, us agraïm sincerament, a tots, el vostre suport.



SORTIDA 1: Font dels Traginers - Hospital de Sang - balma, avenc i carena de l'Espluga - la Pola
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Itinerari: Alzina del Salari (740 m), font dels Traginers, avenc del Llest, coll de Boix, (878 m), la Cort Fosca, l'Hospital de 
Sang (755 m), balma de l'Espluga (687 m), avenc de l'Espluga, carena de l'Espluga (679 m), El Quarto de Reixa, font 
de la Pola (839 m), la Porquerissa, coll de Tres Creus (881 m) i Alzina del Salari. Desnivells: 426 metres de pujada i 426 
metres de baixada. Hores efectives de camí: 4. Distància total: 10.414 metres. 

De l'alzina del Salari a l'Hospital de Sang - 3.170 metres  (1 hora i 10 minuts)

 El primer desplaçament amb vehicle, que correspon a la sortida inicial del nou Cicle, condueix, concretament, fins 
a prop del punt quilomètric 11,1 de la carretera BV - 1221, que comunica Terrassa amb Talamanca. El topònim del pa-
ratge vol fer referència a una vella alzina, que anys enrere estava situada a  la part inferior del vial asfaltat i que, segons 
unes versions, es va convertir en punt de trobada dels carboners que treballaven als boscos dels entorns per tal de 
repartir-se la remuneració. Altres fonts, però, apunten la presència d'una barraca que pertanyia a un piler anomenat 
Sal·lari, ubicada molt a prop de  l'esmentada alzina, és a dir, al bell mig del Sot de la Teula. L'alzina en qüestió, l'any 
1982, tenia una altura de 13 metres i amidava 3,38 metres de perímetre de la soca a un metre de terra. 

Abandonem l'urbanitzat aparcament per a vehicles (740 metres d'altitud) i es transita pel vial, ample i asfaltat, que 
comença amb forta pujada fins assolir la primera bifurcació. Deixem a l'esquerra la derivació que mena al proper coll 
de Tres Creus i s'agafa el brancal que marxa cap a la dreta. Creuem la tanca (cadena) i es continua per la pista de terra 
que guanya altura molt lentament.

5 minuts. S'arriba a una cruïlla de quatre camins (764 m). Per la dreta apareix el sender que, recorrent la riba del tor-
rent del Sot de la Teula, arrenca de la part inferior de l'aparcament. Deixem a l'esquerra el camí que ens portaria de 
dret vers els Graons de Mura i es segueix enfront per la pista que perd una mica d'altitud i s'orienta cap al torrent, 
que creuem poc després.

12 minuts. S'abandona, a l'esquerra, l'inici del viarany que remunta cap als Graons de Mura i que mena fins al coll 
de Boix (781 m). Roman senyalitzat amb pintura blanca i sovint hi ha un molló de pedres que indica la cruïlla. Conti-
nuem, transitant encara per la pista planera, fins assolir un visible eixamplament. A partir d'aquest punt el camí perd 
amplada, va a buscar el torrent i fa un petit sifó que travessem. Prosseguim avançant per un vial relativament ample, 
força pedregós i que es desplega de pujada. 

16 minuts. Deixem el camí, ample i antic que seguíem (796 m), per a continuar cap a l'esquerra per un caminoi planer 
que, entre boixos, avança vers el torrent.

17 minuts. Som a la font dels Traginers (796 m). Bonica i abundosa deu d'aigua fresquíssima, restaurada amb molta 
cura l'any 1958. Ignorem un viarany que s'esmuny a la nostra dreta i seguim frontalment el sender que marxa vers 
tramuntana. Arribem a un replà on s'abandona, aquest cop a l'esquerra, el corriol que s'enfila als Graons de Mura. 
Iniciem una suau pujada amatents al traçat d'un viaró relativament prim (nord).

24 minuts. Anem a raure a una bifurcació de camins (849 m). Es deixa a la dreta un caminal que planeja i seguim per 
la derivació que marxa cap a l'esquerra. A la cruïlla, destaca la presència d'un senyal de pintura que indica la proximi-
tat de l'avenc.

Camins i racons de Sant Llorenç del Munt i de la serra de l'Obac, de la mà d'en Jaume Torrens
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25 minuts. Avenc del Llest (855 m). Localitzat mercès a l'ajut d'un gos anomenat "Llest", fou explorat, el gener del 
1953, pels espeleòlegs egarencs, Pere Pallejà, Miquel Ezequiel i Josep Montroig. Té una profunditat de 56 metres i, 
en els primers temps, presentava diverses interessants formacions d'estalactites i estalagmites, que malauradament 
foren destruïdes per alguns visitants adscrits a la nova fornada de vàndals i de brètols. En quant a la primera visita a 
aquesta cavitat protagonitzada per excursionistes de casa nostra, cal destacar el descens efectuat el 15 de febrer de 
1953, és a dir, pocs dies després de la seva descoberta, en què hi van participar els castellarencs, Jaume Cadafalch, 
Joan Piñot, Florenci Sampera, Francesc Serra, Jaume Sors, Josep Sors i Josep Maria Torras, acompanyats pels sabade-
llencs, Antoni Estruch i Josep Torras. 

Actualment la boca de l'avenc resta protegida per una contundent barana de ferro. Es voreja per sota de l'emplaça-
ment de l'espluga i seguim cap a la dreta, de pujada, per un sender que mena a una codina i, tot seguit, continua 
desplegant-se vers tramuntana. Més enllà, el viarany comença a planejar progressivament.

32 minuts. El caminoi enllaça amb un altre, més ample i important, que arriba procedent de la vella masia de la 
Mata i del coll de Garganta (900 m). Es tracta del sender G. R. 5, que seguirem cap a l'esquerra, trescant per diversos 
trams planers i també d'altres que comporten curtes i breus baixades. En aquest trajecte s'hi veu algun senyal de 
pintura blanca i vermella.

40 minuts. Assolim el coll de Boix (878 metres d'altitud). Estratègic punt d'enllaç i de comunicació dels camins que 
recorren els diversos indrets de la serralada. Des d'uns anys ençà, a l'entorn de les festes nadalenques, és tradicional 
que un bonic i rústec pessebre muntanyenc, construït amb còdols pintats i bastit al recer d'una senzilla alzina, adorni 
aquest bonic paratge.

S'agafa el camí antic que davalla sobtadament a la nostra esquerra.

42 minuts. Arribem a la nova i àmplia pista de terra que uneix les masies de la Mata i de Mata-rodona (870 m). Tot 
i que el seu polèmic traçat va comportar la desaparició d'un considerable nombre d'alzines i l'espectre d'un notable 
impacte visual i ecològic, tal vegada el pas dels anys i el procés inexorable de la natura, farà possible aconseguir mi-
norar els contundents efectes ocasionats per les màquines. Avancem de baixada (esquerra).

50 minuts. Coincidint amb l'enllaç amb el camí antic, que apareix a la nostra esquerra a l'altre costat de la pista, 
s'abandona el vial i agafem la bifurcació que arrenca a la dreta (811 m). És un viarany que ben aviat ens presenta 
una derivació a la dreta que condueix vers la carena de la Fosca o del Roure Llarg. Prosseguim, doncs, a l'esquerra, 
primer de pla i més endavant de pujada, orientats vers el Pujol de la Fosca, turó que destaca enfront. En el decurs 
d'aquest trajecte s'hi veuen senyals de pintura blava.

53 minuts. Per l'esquerra, procedent també de la pista, arriba un sender que s'ajunta amb el nostre (804 m). Conti-
nuem avançant.

55 minuts. Assolim el cim del Pujol de la Fosca (826 m). Anys enrere, en aquest mateix indret, es dreçava una isolada 
alzina. Després de la mort de l'arbre, un nou plançó torna a desafiar als elements i procura oferir una petita nota de 
vida a la dilatada mola rocosa que l'envolta. La sequera i les descarregues elèctriques esdevindran, sens dubte, els 
seus principals adversaris. L'arbre, en el seu moment, fou "batejat" com "l'Alzina d'en Norbert". Per pròpia experièn-
cia, es pot afirmar que aquest és un racó sovint concorregut i transitat per les cèlebres i populars guineus, pseudo-
domèsticades, que viuen pel rodal. Si el grup d'excursionistes que participen a la caminada no esdevé gaire nombrós 
ni sorollós i avancem orfes de la companyia de gossos, és probable que aquelles bestioles ens facin una petita visita 
a la recerca del menjar que els hi puguem oferir. 
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Tot seguit, comencem a baixar seguint el viarany que es decanta vers l'esquerra (garbí). El trajecte, pedregós i de no 
gaire bon transitar, requereix el concurs d'un mínim de prudència, car una caiguda en aquest punt podria tenir con-
seqüències greus. Topem amb una àmplia codina que cal travessar desplaçant-nos cap a l'esquerra.

1 hora i 1 minut. Cruïlla de camins (771 m). Enllaç amb el sender que planeja per sota del turó. Es continua endavant, 
a la dreta. Més enllà, abandonem a l'esquerra una derivació, molt prima, que se'n va cap a la punta del cingle. 

1 hora i 5 minuts. S'arriba a una cruïlla de camins situada en un trau o portell rocós (770 m). Es deixa a l'esquerra 
un corriol que s'enfonsa envoltat per un dens alzinar. Seguirem, també de baixada, el brancal de la dreta, molt més 
trepitjat, on hi podem observar diversos senyals de pintura groga.

1 hora i 8 minuts. Som a la Cort Fosca (756 metres d'altitud). La cova, de considerables dimensions, queda a la nostra 
dreta. És interessant fer-hi una curta visita per a poder constatar l'obra de la naturalesa, en la qual, anys enrere, es po-
dien admirar diverses estalactites. Actualment roman força deteriorada a causa de la indiferència i l'esperit destructiu 
d'alguns visitants. Hom pot aconseguir aigua en dos indrets: a prop de l'accés a la cavitat, hi ha una pica on, normal-
ment, n'hi ha. L'altra opció rau buscant la font d'en Rossinyol o Fosca. En aquest segon cas, cal seguir el tram recte 
del començament de la cova fins passat el revolt, on quedarem en plena penombra. Aquí es bifurca en dos ramals. 
Es continua pel de la dreta i, ajudats per una simple llanterna, no costa de localitzar aquest petit embassament, un 
xic enlairat, que recull l'aigua dels degotalls de dins de les parets de la cova. Alhora, cal tenir cura de l'aigua, ja que al 
tractar-se d'un dipòsit obert, és fàcil fer malbé el contingut.

1 hora i 10 minuts. Després de visitar la Cort Fosca, seguint el transitat camí, no tardarem gaire en arribar a l'Hospital 
de Sang (755 m). Tal com el seu nom indica, es tracta d'un hospital de l'època de la guerra carlina. Aquesta cova és 
una curiositat natural, ja que en realitat és un gran esvoranc que travessa la roca de banda a banda. Completament 
dissimulada dins d'una canal, aquesta 
cavitat denota haver estat habitada 
durant molt de temps, ja que els seus 
accessos són closos per sengles murs. 
En el seu interior hi ha llar de foc i res-
tes d'una cuina. Segurament també 
fou utilitzada pels pilers en els anys 
en què es produïa carbó vegetal a la 
muntanya. Com en altres indrets de la 
serralada, actualment, en acostar-se 
el Nadal, hi ha persones que hi porten 
alguna diminuta representació excur-
sionista del tradicional pessebre. Se-
guint el viarany que s'inicia al portal 
encarat a tramuntana, hom pot arri-
bar amb certa facilitat fins la carena 
del Roure Llarg.

Camins i racons de Sant Llorenç del Munt i de la serra de l'Obac, de la mà d'en Jaume Torrens
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De l'Hospital de Sang a la carena de l'Espluga - 3.242 metres  (1 hora).

 Tirem enrere pel mateix itinerari per on hem baixat, seguint a l'inrevés el recorregut, és a dir, tornem a passar per 
davant de la Cort Fosca i prosseguim remuntant la canal.

3 minuts. Arribem al portell rocós (770 m). Abandonem a la dreta la canal arbrada que s'enfonsa. En principi sembla 
transitable, però un cop s'han perdut alguns metres de desnivell, el caminoi, que permet accedir a una balma que hi 
ha a l'esquerra, no ofereix una fàcil continuïtat. La nostra ruta es desplega seguint, a l'esquerra, el mateix sender que 
hem utilitzat per a davallar.

7 minuts. Després de deixar a la dreta la pedregosa bifurcació, molt prima i discreta, que tampoc serveix per a baixar 
directament a l'antiga pista de Mata-rodona, es va a raure a una cruïlla de camins situada a sota del turó (771 m). 
Seguim cap a la dreta, de pla, tot i que trobarem algun curt tram de pujada. Creuem una codina i ens acostem a la 
nova pista. 

15 minuts. Arribem, altra vegada, a la nova pista de terra que davalla del coll de Boix (794 m). Es continua cap a la 
dreta, de baixada, orientats vers garbí. Som al racó Gran.

16 minuts. Transitant per la pista, deixem a l'esquerra el viarany que marxa cap a la cova d'en Tinet i el coll de Tanca 
(775 m). S'avança de baixada.

24 minuts. Cruïlla de pistes (714 m). Abandonem a la dreta el brancal de l'antiga pista que arriba procedent de la 
masia de Mata-rodona. Es continua planejant per la pista que ressegueix, a mitja alçada, el relleu de la muntanya. 
Enfront ja veiem el turó arrodonit on hi ha la balma de l'Espluga. El vial de terra gira progressivament a ponent.

31 minuts. Fem acte de presència a una nova bifurcació de pistes (717 m). Ignorem el brancal que remunta a l'es-
querra, que guanya la propera carena i es segueix de pla per la derivació que arrenca a la dreta que presenta un 
aspecte més planer i confortable.

42 minuts. Arribem a un coll, força espaiós, on coincidim amb una bifurcació de camins (702 m). S'agafa a la dreta 
(ponent), la pista que ressegueix el vessant meridional del turó. 

44 minuts. Balma de l'Espluga (687 metres d'altitud). 
Aquest conjunt està format per dues balmes obrades 
i el mur de contenció que hi passa per davant. Amb-
dós habitacles estan situats en dues cavitats que la 
erosió ha obert en una amplíssima veta d'arenisca ro-
genca que recorre tota la cara sud del turó. La balma 
de llevant, de petites proporcions, sembla més aviat 
una construcció auxiliar i no s'hi observa cap element 
destacable. La balma de ponent, la més gran, si que 
presenta detalls interessants per la seva datació. En els 
seus murs, pot apreciar-se a la banda que dóna a l'inte-
rior, uns fragments d'"opus spicatum" un xic grollers i 
desdibuixats; també poden veure-s'hi unes filades de 
pedres col·locades de forma inclinada en el mur que 
dóna a l'exterior. Cal tenir en compte que a Catalunya 
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l'"opus spicatum" sembla ésser un tipus d'aparell emprat en construccions anteriors a la primera meitat del segle IX, 
cosa que confirma que les balmes de l'Espluga foren construïdes en plena època alt-medieval. També es pot veure 
que hi parts del mur fetes amb carreus ben escairats, on s'observa la presència obertures a l'exterior actualment tapi-
ades. Per la capa d'excrements que s'aprecia en alguns racons de les balmes, pot deduir-se que aquestes servien i ser-
veixen encara ocasionalment com a corral per als ramats que pasturen per la muntanya. Per això, és probable que la 
construcció de la balma constés de dos nivells; un ran de terra i un altre a mig aire, a base d'una plataforma de troncs. 
Sembla també que a les proximitats del turó hi havia uns forns on es tractava l'escorça dels pins per a obtenir-ne 
trementina i altres derivats, encara que aquests serien elements molt posteriors a la construcció dels tancaments de 
les balmes. Igualment, cal destacar una bassa o abeurador artificial que hi ha a la vessant de ponent del turó, així com 
un diminut tram de camí, empedrat molt acuradament, que pot trobar-se a uns cinc minuts de les balmes, seguint el 
corriol que mena al torrent de la Cansalada. Ambdós elements semblen ésser molt antics i formen part del conjunt.

 Si la jornada acompanya i disposem de temps, podem allargar una mica el recorregut anant a visitar la boca 
de l'avenc de l'Espluga i, alhora, procurant localitzar també l'alzina de l'Espluga. La ruta d'anada i tornada pot 
comportar una mitja hora de camí, aturades a part.

 L'avenc de l'Espluga, de fàcil accés i localització, amb els seus 123 metres de profunditat i 200 metres de recor-
regut, és considerat el més fondo de tot el massís. L'alzina de l'Espluga presenta el seu emplaçament força proper 
a la cavitat, a la mateixa carena i vessant i a una altura similar.

 Abandonem les balmes de l'Espluga agafant el camí que surt davant mateix dels tancaments i que s'orienta a mig-
jorn. Accedim als pendissos terrosos, parcialment coberts pel bosc, on s'hi veuen encara les formes graonades dels 
bancals dels antics conreus. S'avança en direcció al torrent de l'Espluga, que ben aviat travessarem. 

 Immediatament després de creuar la riera, a la dreta hi ha una clapa de roures entre els quals, anys enrere, en 
destacava un de considerable grandària. Durant la tardor, quan aquests arbres canvien el color de la fulla abans 
que els hi caigui, el gran roure de l'Espluga mostrava la seva gran brancada destacant clarament sobre la verda 
pineda; és llavors quan l'arbre era més localitzable. Es tractava d'un exemplar que amidava uns 16 metres d'altu-
ra i el perímetre de la soca, a un metre del terra, era de 3,22 metres. Realment, fou un exemplar únic en una zona 
on els arbres assoleixen mides més aviat modestes i posa de manifest que en aquelles apartades raconades de 
l'Espluga, ja habitades en els llunyans temps de la Reconquesta, algú protegí aquest roure. Es tractava, segura-
ment, del típic arbre gegantí que hom troba sovint prop de les masies.

 Prosseguim avançant pel viarany, relativament planer, que condueix còmodament a guanyar un coll, relativament 
ample, ubicat al bell mig de la carena de l'Espluga (679 m). Des de la balma hi haurem invertit un quart d'hora de 
camí efectiu. Tot i això, si és el cas, caldrà afegir-hi el temps esmerçat en localitzar i retre visita a les minses restes del 
roure monumental. Topem amb una cruïlla de camins, on s'hi observen diverses fites. 

De la carena de l'Espluga a l'alzina del Salari - 3.972 metres  (1 hora i 15 minuts).

Deixem enrere el coll i girant a l'esquerra (xaloc), s'avança pel camí carener que va guanyant altura a poc a poc pel mig del bosc.

5 minuts. Per l'esquerra arriba un viarany molt prim (719 metres). Som molt a prop de les ruïnes de la Casa o mas 
de l'Espluga. Si més no, és curiós i val la pena de veure unes parets que limiten una possible cisterna o dependència 
de la casa, encara que la volta està esfondrada. Les parets, però, s'aguanten encara relativament fermes i presenten 
filades de pedra col·locades en forma d'espiga de peix (opus spicatum).

Camins i racons de Sant Llorenç del Munt i de la serra de l'Obac, de la mà d'en Jaume Torrens
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13 minuts. Es continua pel caminal que es desplega pel llom boscós de la carena de l'Espluga i, altra vegada, a 
l'esquerra (761 m), apareix una cruïlla que correspon a una important derivació que mena, directament, a la balma 
de l'Espluga. En tot el trajecte per aquesta humil serralada, hom gaudeix d'una formidable panoràmica envers les 
balmes i el turó de Espluga, el turó del Mal pas de Puigdoure, les masies de Puigdoure i Mata-rodona, el Paller 
de tot l'Any, Castellsapera i els Hostalets del Daví. Prosseguim endavant.

14 minuts. Ben aviat trobarem una nova bifurcació de camins (768 m). Continuarem trescant pel sender que gira cap 
a la dreta. Alguns contundents senyals de pintura blanca i verda, ara mig esborrats, donen testimoni que pertanyien 
a l'antiga travessa Polinyà - Montserrat. 

16 minuts. S'abandona a l'esquerra un corriol (780 m), que apunta vers la part alta del Quarto de Reixa. Avancem de 
pla, cap a la dreta, per sota mateix de les dretes parets rocoses, on hi ha la balma, que pot servir de refugi, amb una 
petita paret davantera que en protegeix l'entrada. Creuem, de baixada, diverses codines.

28 minuts. Després d'una curta pujada, arribem al camí que comunica la font de la Pola amb el coll de Tanca, que 
tenim força proper a l'esquerra (813 m). Es segueix aquest viarany cap a la dreta.

30 minuts. Veiem, a l'esquerra, una estreta derivació (825 m), que ens mena, de pujada, a la propera font de la Pola 
(839 m). Es tracta d'una deu de molta anomenada i de bona aigua fresca, situada a dins de l'ombrívola balma que 
s'obre a sota del turó del seu mateix nom. Hi han dues taules amb seients.

32 minuts. Abandonem la font seguint el camí que ben aviat comunica amb el viarany que hem deixat i que arriba 
de la Porquerissa (838 m). És la ruta habitual d'accés a la font. S'avança cap a l'esquerra.

35 minuts. Passem pel costat de la Porquerissa (845 metres d'altura). És una nova balma, que es veu fumada i amb 
unes parets que la clouen parcialment. El seu topònim correspon al fet que antigament s'hi tancaven al seu interior 
els ramats de porcs que pasturaven els aglans dels alzinars de la muntanya. Les sòlides parets que la tanquen exteri-
orment, així com els indicis de separacions interiors que encara poden apreciar-s'hi, evidencien que malgrat ser una 
cavitat de mitjanes proporcions, fou utilitzada antigament. En el seu interior, com a resultat d'unes excavacions fetes a 
petita escala, es desenterraren diversos 
fragments de ceràmica romana i medi-
eval. En resum: un exemple d'aprofita-
ment de les cavitats naturals per la pa-
gesia durant la inestable i violenta Alta 
Edat Mitjana. Juntament amb la de la 
Pola i les de l'Espluga, que avui també 
hem visitat, aquests aixoplucs segura-
ment foren ocupats a conseqüència de 
la invasió sarraïna. Passem a prop de di-
versos blocs rocosos caiguts del cingle. 
Prosseguim transitant de pla.

36 minuts. Sepultura de la Porque-
rissa (849 m). Rau a la banda esquerra 
del camí, a pocs metres de la balma. Es 
tracta d'una petita caixa feta amb lloses 
d'arenisca. Aquesta sepultura ha perdu-
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rat fins ara gràcies a la protecció que li donen les arrels d'una alzina que l'envolten totalment; talment sembla que 
l'arbre vetlli perquè aquesta vella relíquia del passat no sigui malmesa per visitants inoportuns. Aquesta caixa de 
pedra és el que en resta de les tres antigues sepultures que foren descobertes pels voltants de l'any 1920. L'aparença 
i situació de les tombes era similar a les trobades al coll d'Eres; és a dir, caixes rectangulars, fetes amb lloses de pedra 
sense desbastar. 

Les dimensions d'aquestes sepultures, que foren trobades arrenglerades i a poca distància entre elles, eren de 1,70 m 
de llargada per 0,40 m d'amplada i de profunditat. La datació de les tombes ha estat fixada, per la seva similitud amb 
els altres enterraments esmentats, com a pertanyents a l'Alta Edat Mitjana. De l'excavació de les sepultures, operació 
que es va efectuar sense mètode, només se n'obtingueren ossos humans. Aquestes tombes van romandre en bon 
estat fins a mitjan dels anys 60, data a partir de la qual alguns desaprensius anaren arrencant poc a poc les lloses dels 
enterraments fins arribar a l'actualitat, en què només en resta un fragment d'un.

Prosseguim la ruta seguint el camí, ben consolidat, que es desplega vers llevant.

45 minuts. Fem acte de presència al coll de Tres Creus (881 metres d'altitud). Segons la Guia monogràfica de Sant 
Llorenç del Munt, editada pel Centre Excursionista de Terrassa, el topònim fa referència al fet de què en aquest parat-
ge hi foren penjats de la forca tres homes. El nom antic de l'indret era el de coll de la Pola. 

 Cal també fer esment que, durant les festes nadalenques, hi ha un grup de persones que basteix, en aquest estra-
tègic punt, un artístic i monumental pessebre. Un fet, si voleu anecdòtic, però que requereix un procés ben laboriós, 
fins i tot per tal de protegir-lo acuradament dels elements atmosfèrics i de l'incivisme que roman, escampat i sense 
aturador, arreu de casa nostra. 

 Abandonant el camí carener que comunica Castellsapera amb el coll de Boix, s'agafa l'ample vial de terra que 
baixa a la nostra dreta. Opcionalment, podrem agafar un parell de dreceres que arrenquen a l'esquerra de la pista, cir-
cumstància que permet escurçar l'itinerari, força monòton, que comporta la davallada per la pista. Aquests "carrers", 
òbviament, foren oberts anys enrere per les màquines, amb la intenció d'utilitzar-los com a infrastructura viària d'una 
futura urbanització. Per fortuna, almenys aquesta vegada, les lucratives pretensions dels promotors de "l'invent", es 
van quedar aturades.

60 minuts. Aparcament per a vehicles de l'Alzina del Salari (740 metres d'altura).  

Camins i racons de Sant Llorenç del Munt i de la serra de l'Obac, de la mà d'en Jaume Torrens
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Cartografia.

Mapa Sant Llorenç del Munt  i l'Obac. Editorial Alpina, escala 1:25.000. Edició 2003

Bibliografia consultada:
Sant Llorenç del Munt i serra de l'Obac - Antoni Ferrando - U. Excursionista Sabadell - 1983
Camins i fonts del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac - Diputació Barna - 1992
Guia monogràfica de Sant Llorenç del Munt - C. E. de Terrassa 1935 - edició facsímil 1984
70 fonts de Sant Llorenç del Munt i l'Obac - E.Grau i F. Vancells - El Cau ple de lletres 1997
Matadepera i Sant Llorenç del Munt - 2on. Volum. - Miquel Ballbé i Boada - Caixa d'Estalvis de Terrassa - 1982.

 Amb l'afegitó d'altres dades, variants i horaris aconseguits en el decurs de la prospecció prèvia del recorregut efec-
tuada el matí del passat dia 3 de gener de 2010, pels companys Vicenç Portell, Joan Roura i Jaume Torrens.

Castellar del Vallès, 31 de gener de 2010
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AGENDA MAIG 
Diumenge 31 - Excursió 3.- Esquerdes de Rojà (31 maig 2015)

Segona etapa del cicle 2015. Puig de Comanegra

Des de l’estació d’esquí de Vallter 2000 ens enfilarem cap a la Portella de Morens on seguirem la carena fronterera 
en direcció est fins a Roca Colom. Des d’aquí seguirem la carena coneguda com Esquerdes de Rojà fins al Ras del 
Garber on iniciarem el descens fins a l’estació balneari de la Preste. 
Distància aproximada a recórrer: 17 Km
Desnivell aproximat: ascendent: 400 m, descendent: 1400 m
Temps aproximat d’excursió (incloent-hi aturades): 8 hores

Un grup d'agosarats excursionistes es va atrevir a desafiar la meteorologia, participant en aquesta segona etapa.

La persistent pluja, una mica de calamarsa i l'alt risc de tempesta van privar al grup d'accedir al cim del Puig de Co-
manegra, però el bon ambient i la diversió no van faltar. Cal fer esment que la primera etapa d'aquest cicle ja va ser 
ajornada per causa del clima, programada de nou pel diumenge dia 10 de maig.

Grup de Muntanya

Imatge captada pel participant Francisco Javier Calvo.
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Assemblea de la Coordinadora de les Entitats de la Pedra Seca

Dissabte passat, dia 18 d'abril, va tenir lloc l'assemblea de la Coordinadora de les Entitats de la Pedra Seca a la nos-
tra població, en la que el CEC va actuar d'amfitrió.

Una trentena de persones, representants de diverses entitats i procedents de variades contrades de Catalunya, es 
van donar cita a la nostra seu social, on van ser rebuts pels membres del Grup de Recerca de la Pedra Seca. Després 
d'un petit refrigeri, es van desplaçar fins a la sala d'actes del Mirador, on el president de la nostra entitat, Sr. Jesús 
Gómez, els va adreçar unes paraules de benvinguda i, posteriorment, l'Il·lustríssim Senyor Alcalde de la població, 
Senyor Ignasi Jiménez, també es va adreçar als participants amb unes paraules de reconeixement i acollida.

Un cop finalitzada l'assemblea, es van visitar algunes construccions de pedra seca dins del terme municipal i, poste-
riorment, un dinar de germanor va aplegar a tota la concurrència.

Grup Pedra Seca



Dimecres 20 de maig a les 20:00h al CEC hi haurà una conferència de nutrició esportiva, organitzada per la secció 
SalamandraTrail, oberta a tots els socis.

AGENDA MAIG
Dimecres 20- Conferència de nutrició esportiva

Salamandra Trail

Participació del Salamandres al mes d'Abril 

Aquest mes ha estat un mes molt intens per l'equip del Salamandra Trail running, us fem un resum:

4 d'Abril - Marxa24h del cap de Creus. 87,27km. 5658m desnivell acumulat.      
Miguel A.Martinez 44è 12h49m24s    
Laura Amorevieta 125a  16h36h29s  (11a femeni)

11 d'Abril - Ultratrail Montseny. 88,7km. 9200m desniv acumulat. 250 inscrits.    
Narcis Montfort. 77è 13h6m8s       
Miguel A.Martinez. 125è 14h29m44s      
Carles Torrents. 149è 15h20h13s     
Marc Garcia. 189è 16h50m09s

12 Abril - Cursa del roc Gros - Hostalets de Balenyà - 21Km - 2060 desniv acum 357 inscrits.
Ilde Oñate. 101è. 2h20m44s

25 d'Abil - Ultra Trail Barcelona -100 km - 4500m D+ - 166 participants
Noe Herrera  138a 18h 38min 37 s 10a femenina
Aleix Calsina 137è 18h 38min 37 s
Rafael Serra  158è 20h 37min 55 s
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AGENDA MAIG 
Diumenge 3 - Un passeig pels Gorgs
Excursió matinal. 
Sortida a les 8 del matí de l’IES Castellar, en cotxes particulars, fins a Sant Feliu de Codines.
Itinerari: Sant Feliu de Codines, Gorg d’en Marsanella o de les Elies, ermita de la Mare de Déu del Grau, Gorg Negre, 
la Baliarda i Sant Feliu de Codines.
Hores de camí: Tres i mitja, aproximadament.Desnivell aproximat: 200 mts.
Vocals: Carme Mas i Guillem Diaz. Telèfon: 93.714.82.95

Diumenge 17 - Granera 
Excursió matinal. 
Sortida a les 8 del matí de l’IES Castellar, direcció Granera via Sant Llorenç Savall.
Un cop arribem, deixarem els cotxes en un petit camp al costat de l’Església de Santa Cecília.
Hores de camí: Unes 3 hores aproximadament, per camins molt bonics de muntanya, sense cap dificultat.
Vocals: Maria Antònia Masaguer i Carme Vinaixa. Telèfon: 93.714.80.47

Diumenge 31 - Salt del Corró 
Excursió matinal. 
Sortida a les 8 del matí de l’IES Castellar, en cotxes particulars, fins a Sentmenat.Un cop arribem, deixarem els cotxes 
en un petit camp al costat de l’Església de Santa Cecília.
Itinerari: Castell de Sentmenat, Can Sanosa, Salt del Corró i La Torre Roja.
Hores de camí: Tres i mitja, aproximadament.
Vocals: Ferran Peñalver ‘Peña’ i Francesc Soto. Telèfons: 93.714.62.32 i 93.714.27.29
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Grup Anar-hi Anant



Sortim des de el pàrquing del Marquet de les  Roques, direcció la casa i agafem el camí de l’esquerra passada la casa 
que ens porta cap a la casa Pregona, camí suau i ample i amb molta olor a farigola. Arribant a la casa  seguim corriol 
ascendent amunt cap a Coll de Pregona i seguim a l’esquerra cap a la carena dels Emprius on a pesar del dia mig 
tapat ens trobem amb unes vistes magnifiques del Montcau i les seves valls. Voliem visitar el queixal corcat però ens 
trobem amb un grup nombrós de jovent que estaven baixant i per falta de temps que ja anàvem justets decidim 
no pujar, ens fem foto de grup amb la vista del queixal i tirem endavant on si que alguns dels fills més grans visitem 
el cau dels emboscats, força interessant i aventurer. Continuem per iniciar la baixada cap el Collet del Llor,  corriol 
tècnic i font del Llor on fem un traguet d’aigua i sortim un altre cop a la casa del Marquet on hem iniciat la sortida 
i aprofitem a fer una vista de la magnífica de la casa i comentem que en total han sortit uns 10 km. i unes 4h:15m. 
d’excursió i de lo bé que han anat tant els mes petits com els més grans.

Sortida matinal
Lloc de trobada i hora de sortida: A les 09:00 al parking del Viena
Cal portar: Esmorzar i aigua
Més informació: grupfamiliarcec@gmail.com o bé al google groups i grup de whats de la secció.

El Cau dels Emboscats i el Queixal Corcat (Els Emprius)

AGENDA MAIG
Diumenge 24 - Bauma de la pinassa i Santa Agnes

Grup de Familia
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Itinerari: Sant Cugat del Vallès, pi d’en Xandri, capella de Sant Adjutori, forn ibèric, ermita de Sant Medir i tornada.
Hores de camí: 4h, aproximadament. Recorregut d’uns 11 km i desnivell d’uns 250 m.
Sortida: 8h del matí de l’IES Castellar i desplaçament en cotxes particulars fins a Sant Cugat del Vallès.
Vocals: Ramon Fabregat i Fina Arimon. (tel. 93 714 21 78 i 646925856)

Ermita de Sant Medir

AGENDA MAIG
Dissabte 16- Excursió al parc de Collserola, de Sant Cugat a l’ermita de Sant Medir

Grup de Natura
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Colom, s/n - Telèfon 93 714 73 05 - Castellar del Vallès 08211 BCN

e-mail: cecastellar@gmail.com

www.centrexcursionista.entitatscastellar.cat
http://www.facebook.com/ceccastellar

www.feec.org
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