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Les canals de les Fogueroses, la roca Encavalcada i les sepultures de coll d'Eres 

Itinerari: El Marquet de la Roca o de les Roques (559 m), font del Llor, canal del Llor, coll d'Eres (949 m), sepultures de 
l'antic poblat de coll d'Eres, la roca Encavalcada (945 m), canal dels Avellaners, camí de les Fogueroses (877 m), canal 
de l'Escaleta, coll Gavatx (699 m), El Marquet de la Roca (559 m). Desnivells:476 metres de pujada i 476 metres de 
baixada. Hores efectives de camí: 3:05. Distància total: 6.568 metres. 

Consideracions preliminars d'aquest recorregut.

 Com podreu comprovar, la regió de les Fogueroses és una de les zones més feréstegues i desconegudes de la 
muntanya de Sant Llorenç del Munt. Per aquest motiu, transitar pels seus solitaris viaranys gairebé sempre comporta 
petites dificultats. La precarietat dels senders que hi discorren; la presència de diversos trams de vegetació, sovint 
exuberant; la minsa concurrència d'excursionistes i la prohibició dels dirigents del parc natural a fer-hi les oportunes 
tasques d'arranjament i senyalització dels camins, és a dir, convertir-los en viarons de bona petja, han ajudat a arribar 
a la situació actual. Sembla que, amb el pas dels anys, des de l'administració s'ha anat consolidant una certa tendèn-
cia a evitar que aquesta petita joia, un reducte natural en bona part quasi verge, esdevingui visitat.

 Malgrat tot, considerem que és tasca de les entitats excursionistes procurar divulgar i aprofundir en el coneixe-
ment de tots i cadascun dels indrets i racons de Catalunya. Per això, amb senzillesa i humilitat, volem proposar-vos 
aquesta nova ruta que, sens dubte, implica afrontar unes característiques ben diferents a les que va requerir el plàcid 
trajecte inaugural. Els corriols i les canals de les Fogueroses són aspres i salvatges i presenten, a les persones que 
s'hi atansen, un relleu i unes formes semblants - a més petita escala -, a les que hem trobat al caminar per la singular 
serralada de Montserrat. Per tant, ja advertim que no es tracta d'un itinerari còmode. Ben al contrari, demana un cert 
grau de paciència i d'habilitat per a moure's per una orografia abrupte i poc acollidora.

 Alhora, avaluats amb detall i sobre el terreny els inconvenients que comporta per a un grup de persones encarar 
la ruta prèviament programada, que implicava resseguir un tram del magnífic però agosarat camí de les Fogueroses i 
plantar cara al descens per la canal de les Sepultures, - un trajecte fàcil anys enrere i que avui és quasi impracticable - ; 
ens ha fet arribar a la convicció de que era convenient introduir uns petits canvis o retocs a l'itinerari original per tal 
d'evitar els punts conflictius que podien representar un risc innecessari. 

 Ja finalment, deixar constància que els horaris que apuntem són el resultat de les prospeccions que han dut a 
terme un petit grup d'excursionistes acostumats a transitar per la muntanya. Les dades fan expressa referència a 
temps efectiu de camí. És lícit preveure que un col·lectiu més nombrós de persones, per raó natural, hi esmerçarà més 
temps. També cal tenir en compte que les diverses aturades que es realitzen en el decurs del recorregut, lògicament, 
no hi són comptabilitzades.

 Exposats tots aquests arguments, ja podrem iniciar la caminada. Els isolats i originals monòlits rocosos del Gegant, 
l'Agulla Petita, el Paller, la Roca Encavalcada i també les encara feréstegues canals amagades de les Fogueroses, espe-
ren la nostra visita.
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CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Butlletí Juny'15 - Número 554 | 5

 
De l'aparcament del Marquet de la Roca a coll d'Eres - 2.202 metres  (55 minuts).

 Avui finalitzarem el nostre trajecte motoritzat en aquest paratge, força popular i conegut per a tothom. Per a ac-
cedir-hi, s'abandona la carretera B-124, que comunica Sabadell amb Prats de Lluçanès, just abans de creuar el pont 
de la Roca (punt quilomètric 17,3). En aquest indret, prenem a l'esquerra la pista, estreta però pavimentada, que es 
desplega resseguint la riba dreta del torrent de la vall d'Horta. Més enllà, el vial mena a una bifurcació on caldrà 
continuar recte, avançant ara per la pista de terra que ens condueix, després de travessar un diminut pont, fins a una 
zona planera habilitada com aparcament, on situarem els vehicles.

Es deixa a la dreta el camí, ben ample, que apunta vers la propera masia de El Marquet de la Roca o de les Roques; 
un edifici espectacular, amb caire de castell, però de construcció moderna. Fa uns anys, fou adquirit per la Diputació 
de Barcelona per tal de reconvertir-lo en un equipament del parc. En l'actualitat forma part de la infrastructura de ser-
veis que poden utilitzar les persones que afronten el trajecte de la ruta "Els Tres Monts", un recorregut que enllaça el 
massís del Montseny amb el monestir de Montserrat, expressament promocionat pels organismes oficials. Enfront, al 
costat mateix de la caseta d'un transformador d'energia elèctrica (559 m), un contundent rètol anuncia l'arranjament 
d'alguns trams de l'esmentada ruta. El Marquet és també la seu on ben sovint s'hi desenvolupen activitats de lleure, 
concerts musicals i exposicions. 

 Comencem a caminar agafant el vi-
arany, ben visible, que arrenca orientat 
cap a ponent. Es tracta del concorre-
gut itinerari que mena a la propera i 
popular font del Llor. Ens acompanyen 
diversos senyals del sender G. R. 5 i de 
"Els Tres Monts". Envoltats per la den-
sa boscúria, ens enlairem sense pressa 
seguint de prop la riba esquerra del tor-
rent.

 9 minuts. S'arriba a uns graons 
d'obra (605 m), on topem amb la de-
rivació que, continuant a l'esquerra, 
mena a la font del Llor; una abundosa 
deu d'aigua que alimenta la conca del 
Ripoll. Per la seva facilitat d'accés, és 
una de les més visitades de la muntanya. El topònim sembla voler fer referència a un arbre, el llor o el llorer. Fer el 
trajecte d'anada i tornada fins a la font pot representar uns cinc minuts. Alhora, des del mateix replà on hi ha la 
surgència, es pot pujar directament a guanyar el traçat de la canal. Tot i això, cal advertir que es tracta d'un recorregut 
fatigós, ja que implica superar uns grans blocs de roca i remuntar diversos trams, bastant verticals, on caldrà ajudar-se 
de les mans. Retornats, doncs, als graons d'obra, prosseguim a la dreta, transitant encara pel sender G. R. 5. Encarem 
un tram de pujada, curta però contundent.

 11 minuts. S'abandona a la dreta la visible derivació per on marxa el sender i els senyals de pintura blanca i ver-
mella que s'enlairen vers el collet del Llor (631 m). Continuem a l'esquerra resseguint pausadament la canal del Llor 
que en aquest sector es mostra relativament planera.
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 15 minuts. Per l'esquerra, procedent de la font del Llor, arriba un costerut viarany. Una mica més enllà, passem a 
prop de la boca d'accés a una petita gruta (dreta).

 16 minuts. Planejant, creuem la minsa i pedregosa llera del torrent del Llor (648 m). Es continua endavant, sem-
pre envoltats per l'ufanós bosc, ara pujant pel cantó dret de la riera.

 17 minuts. Deixem a l'esquerra una nova bifurcació que s'enfonsa cap a la font (649 m). Prosseguim remuntant la 
canal, intentant transitar, sempre que això sigui possible, per l'antic traçat del camí que dibuixa diverses giragonses. 
La presència d'algunes dreceres, obertes de baixada, desfiguren una mica el trajecte original. 

 36 minuts. Cruïlla de camins (811 m). A l'esquerra, planejant, arrenca el camí de les Fogueroses. Un senyal de 
pintura groga, mig deslluït, en deixa constància. Es tracta d'un viarany, força aeri i entretingut, que permet accedir 
fins al mateix cor de la zona de les Fogueroses. Tot i això, en diverses èpoques de l'any no és gaire fàcil transitar-hi, ja 
que cal travessar diversos trams rocosos, moltes vegades mullats o glaçats i que normalment provoquen problemes 
i pèrdues de temps. Prosseguim pel camí principal que guanya altura ràpidament.

 39 minuts. Topem amb el traçat del sender G. R. 5, anomenat Sender dels Miradors, que arriba per l'esquerra 
procedent de coll d'Eres i se'n va cap a la dreta en direcció al collet del Llor i a Sant Llorenç Savall (835 m). A la cruïlla 
destaca la presència d'un pal metàl·lic pintat de color verd. Es continua avançant, de pujada, per la canal.

 
 47 minuts. S'abandona a la dreta la derivació (892 m), ampla i evident, que comunica amb la propera cova Sima-
nya. Tot i que en aquesta oportunitat no la visitarem, cal apuntar que es tracta de la cavitat més notable de la 
muntanya i una de les primeres unitats espeleològiques de Catalunya. Fou explorada el maig de 1911 i l'extensió 
total de les seves galeries és de 366 metres. En el seu interior hi foren trobats (1930), fragments de ceràmica medi-
eval, ibèrica i neolítica (2.500 - 1.500 anys aJC,),  que es conserven al Museu d'Art de Terrassa. L'espaiositat, claror 
i sequedat de l'entrada de la cova, així com la presència d'aigua al seu interior, foren segurament les principals 
causes que motivaren l'home primitiu a utilitzar-la.
Prosseguim remuntant la canal del Llor. El sender s'enfila gairebé per la pròpia llera del torrent i a partir d'ara es pre-
senta molt més ample i consolidat. 

 55 minuts. Arribem a coll d'Eres (949 metres d'altura). Important i antic encreuament de camins i d'itineraris 
excursionistes, essent per això molt freqüentat. Anys enrere se'l coneixia com l'Alzinar de la Mata. S'hi han celebrat 
aplecs i commemoracions, com ho demostra el monòlit dedicat a Joan Maragall que podem veure a l'esplanada del 
coll, envoltat de magnífiques alzines. 

 Tot sembla indicar que els primitius pobladors de la muntanya fixaren llurs estatges en les bases dels principals 
turons. Aquest és el cas d'aquest coll, conegut antigament com "Era de la Guardiola",  ja que els francs anomena-
ven guàrdia o guardiola als turons de guaita o talaia. Del Montcau, segons diversos documents, se'n deia "Puig 
de la Guardiola". 

 Si ens fixem bé en els marges de l'esplanada, es pot observar en el terra la presència de fragments de parets 
soterrades i desfigurades, algunes molt dissimulades per les mates i els arbres. Aquests indicis de construccions 
estan absolutament malmesos, ja que es tracta d'un sector on hi havia una antiga zona de conreus. Malgrat això, 
les considerables proporcions que assoleixen aquestes ruïnes, denoten que allí és probable que existís un nucli 
de població. Cal tenir en compte que el mal estat en què es troben aquests murs, que conformen un conjunt de 
forma trapezoïdal, la majoria dels quals han estat reduïts a desdibuixats vestigis de fonaments, fa suposar que 
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segurament moltes altres parets deuen ser enterrades i amagades pel bosc. Així doncs, les veritables dimensions 
del poblat únicament es podran conèixer amb certesa després d'un laboriós treball d'excavació. 

 L' any 1930, un membre del Centre Excursionista de Terrassa, de nom Ignasi Escudé, aleshores estudiant d'ar-
quitectura, esperonat per la troballa de les sepultures, es dedicà a investigar i a detectar restes de parets al coll 
d'Eres, i n'aixecà un plànol que ningú ha localitzat. El Sr. Escudé descobrí diversos indicis de construccions entre 
els que cal destacar una paret de considerable amplada i d'uns 50 metres de llarga. També en trobà una altra que 
tenia un interès especial per la seva forma circular.

 L'origen del poblat de coll d'Eres és ara per ara desconegut, si bé les sepultures podrien justificar la seva per-
vivència fins a principi de l'Alta Edat Mitjana. Tampoc podem descartar el seu possible origen ibèric, ja que el 
Montcau era un bon lloc d'observació i vigilància entre els territoris de les tribus ibèriques dels lacetans i laietans. 
Alhora, Salvador Cardús apunta la possible existència d'una torre ibèrica de guaita sota el Montcau, concreta-
ment en el proper coll d'Estella.

 Davant d'aquestes dades tan minses, poc ens podem imaginar la vida dels pobladors de coll d'Eres; tan sols 
ens queda suposar que devien practicar una agricultura molt precària a causa de la poca terra conreable que hi 
ha pels voltants. Segurament, el seu fort devia ésser la pastura dels ramats, activitat que sembla més factible en 
aquest racó tan esventat i fred de la carena. La bassa de la Calçada podia haver estat l'abeurador d'aquests ra-
mats i el proveïment d'aigua potable del poblat. El que si sembla clar és que l'emplaçament d'aquest nucli humà 
devia obeir més a motius d'estratègia defensiva, que no pas a motius d'ordre econòmic o de benestar.

Finalment, cal apuntar que ha desaparegut la comunicació veïnal que unia aquell vicus amb la riera de les Arenes 
i que avui encara subsisteix sota el nom de La Calçada, del llatí calcata, de calcare, que ens remet vers una època 
romana. Aquesta calçada probablement enllaçava amb la Strata romana qua pergit ad Matam de Pedra (segons 
documents) i era l'enllaç no sols amb coll d'Eres, el Marquet i Sant Llorenç Savall, sinó l'arrel d'on sortien el Camí 
ral de Berga, el Camí ral de Manresa i el Camí ramader que uneix el Vallès amb els Pirineus.

De coll d'Eres a la Roca Encavalcada - 1.108 metres  (30 minuts).

 Deixem enrere aquest ombrejat paratge ajornant per a una nova oportunitat la vista al Montcau i a la bassa de la 
Calçada i iniciem el trajecte que recorre el camí carener que es desplega cap a xaloc (SE). És el clàssic i concorregut 
itinerari que enllaça amb el cim de La Mola de Sant Llorenç del Munt. La proximitat de l'aparcament de vehicles de 
coll d'Estenalles i el còmode camí que els uneix, absent de dificultat i sense gaire desnivell a superar, ha fet possible 
que un nombrós col·lectiu de població urbana envaeixi aquests paratges els dies festius.

 3 minuts. Prescindim del camí ample (959 m) i continuem a l'esquerra transitant per un viarany que remunta vers 
una carena secundària que presenta diversos trams rocosos. Avançant pel sender que segueix el llom de la serralada, 
no tardarem gaire a arribar al nostre objectiu.

 5 minuts. Accedim a la zona on, a la dreta, escampades pel mig de l'alzinar, és molt fàcil localitzar tres de les sis 
sepultures de l'antic poblat de coll d'Eres (970 m). Es tracta d'unes caixes fetes amb lloses de pedra sorrenca, molt 
deteriorades pels anys i la mà de l'home. Aquests vestigis són els que resten dels enterraments que foren descoberts 
i excavats a finals dels anys vint del segle passat, els quals semblen estar emparentats amb el poblat a què hem fet 
referència. 
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 Les sepultures havien estat descobertes per un pastor de les muntanyes de Sant Llorenç anomenat Tomàs Malé. 
Després que aquest comunicà la seva troballa, i en els mesos que passaren esperant l'ajut del Centre Excursionis-
ta de Terrassa per efectuar les excavacions de les tombes, uns carboners escorcollaren totalment dues sepultures 
i una tercera sembla que fou parcialment regirada per un col·leccionista que se'n emportà el crani d'un infant. Així 
del total dels quatre enterraments que s'havien localitzat, només se'n salvà un, i perquè estava més amagat que 
els altres.

 El setembre de 1929, un equip del C. E. de Terrassa, dirigit per l'escolapi Joan Solà, procedí a l'excavació de les 
dues tombes que quedaven en situació d'ésser estudiades. En una d'elles, en la que hi havia un infant enterrat, i ja 
que ja havia estat manipulada, no hi trobaren res més que els ossos. La quarta tomba era tapada per dues lloses, 
una de les quals, la de la part inferior, era fora de lloc. En aquesta sepultura hi trobaren un esquelet d'adult tot em-
bolcallat d'un llot molt fi que emplenava la tomba. A l'alçada de la cintura del cadàver es trobà un objecte que, un 
cop netejat de la capa que el recobria, resultà ser una sivella de bronze visigot, recoberta per una pàtina de color 
verdós, de forma rectangular, amb un dels seus costats arrodonit, que presenta gravats elements de la mitologia 
germànica o nòrdica: el cavall d'Odin envoltat per dues serps amb cap d'ocell. Se li atribueix una antiguitat que 
recula vers als segles V al VII. És una de les poques d'aquest tipus 
que s'han trobat a Catalunya, ja que sembla ésser que d'aquesta 
època només n'hi ha tres més. Roman al Museu d'Art de Terrassa. El 
descobriment i posterior datació del fermall de coll d'Eres fou, sens 
dubte, una aportació molt valuosa per a la història de Sant Llorenç 
del Munt.

 Posteriorment, una mica més avall, a la dreta de la carena i en-
voltades també per un dens alzinar, hi foren descobertes un parell 
més de tombes, totes elles en un estat lamentable. Això no és es-
trany, ja que persones poc respectuoses o ignorants varen utilit-
zar les tapes i les lloses com a seients, quedant així les sepultures 
plenes d'escombraries. No cal dir que seria important senyalitzar i reconstruir aquests interessants vestigis del 
passat i evitar que els enterraments a poc a poc es vagin degradant i destruint.

 Després de submergir-nos en la vella història, ara pertoca retornar als temps actuals. Anem enrere a recuperar el 
camí principal, ample i concorregut, que ressegueix la carena del Pagès. Tot i això, no fa gaires anys es podia davallar, 
sense complicacions, per una canal que es despenjava des de la carena on hi han les tombes i que permetia accedir, 
directament, al camí de les Fogueroses. Aquest trajecte, reflectit al plànol del C. E. de Terrassa i que en el seu dia vàrem 
"batejar" amb l'original nom de "canal de les Sepultures", avui roman gairebé impracticable.

 20 minuts. Es deixa el bon camí que es desplega vers el Roure del Palau i el pla dels Ginebrons (993 m) i avancem 
a l'esquerra per un corriol que planeja. 

 24 minuts. S'arriba a una bifurcació de camins situada a la part alta d'una codina (992 m). Abandonem a la dreta un 
viarany i es davalla pel pendís rocós, primer cap a l'esquerra i, una mica més enllà, transitem planejant o de baixada, 
vers la dreta. Entrem a una zona boscosa (alzinar) i es perd altura fins a situar-nos, després d'una cruïlla, a un petit 
mirador penjat damunt de l'abisme. 

 30 minuts. Roca Encavalcada (945 m). Sens dubte, una de les meravelles que atresora la muntanya de Sant Llo-
renç del Munt. Hom hi veu l'impressionant fondal de la vall, corprès pel detall capritxós de la natura. 

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 la roca Encavalcada a coll Gavatx - 1.632 metres (1 hora i 5 minuts).

 Fem marxa enrere fins arribar a la 
propera cruïlla de camins, on segui-
rem el viarany que es desplega, de 
pla, a la nostra esquerra. 

 3 minuts. Bifurcació de camins (963 
m). Topem amb un viaró, més ample, 
que discorre a un nivell més elevat. El 
seguim també cap a l'esquerra. 

 5 minuts. Anem a raure a un petit 
replà on veiem una antiga carbonera i 
una nova cruïlla (961 m). Es continua a 
l'esquerra resseguint el llom de la ca-
rena.

 6 minuts. Estem situats enfront 
d'una enèsima bifurcació (957 m). 
S'avança a l'esquerra deixant a la dreta un carrerany que mena a un petit mirador. En aquest punt iniciem la davallada 
per la "canal dels Avellaners". És un topònim, òbviament de collita pròpia, que fa referència als nombrosos exem-
plars que marquen bona part de la davallada per aquesta feréstega i ombrejada canal. Baixada laboriosa i contun-
dent. 

 14 minuts. S'arriba al camí de les Fogueroses (877 m). Des de la mateixa cruïlla, es gaudeix d'una extraordinària 
i bella perspectiva de la Roca Encavalcada i de l'Agulla Petita de les Fogueroses. Seguim de pla cap a la dreta. El 
sender es presenta en un estat força precari, car els matolls dificulten notablement la nostra progressió.
  
 17 minuts. Assolim l'estrep rocós d'una petita carena (873 m). El camí de les Fogueroses continua encara, a la dre-
ta, força tapat, per anar a creuar la canal que es veu a la dreta i mena vers el robust mirador rocós que tenim enfront. 
Poc després, aquest viarany acaba en un pendís molt inclinat, on és gairebé impossible passar-hi sense el suport 
de mitjans artificials. Nosaltres, però, en aquest punt agafarem el viaró que s'enfonsa cap a l'esquerra. Comencem a 
transitar per la canal de l'Escaleta. El seu pendent es presenta intens, tot i que el traçat és relativament clar. Baixem 
per un tram boscós, força atapeït. Algun mal pas demana el concurs d'una certa prudència.

 33 minuts. Bifurcació (789 m). Els dos brancals s'ajunten una mica més endavant. Sortim del bosc i transitem, a la 
dreta, per un carrerany molt prim que discorre per damunt d'una petita codina. Tornem a accedir a la zona boscosa. 
La canal dibuixa algunes giragonses.

 40 minuts. Després d'un curt pas que reclama un xic d'atenció, el sender s'ajunta amb la canal del Senglar (760 m). 
Transitem pel tram que ha donat nom a la "nostra" canal. Es tracta d'una graonada de pedra, una "escaleta", avui força 
desdibuixada, que permet creuar el petit congost rocós que veiem a la dreta. S'avança de baixada i es travessa una 
nova codina abans d'accedir, altra vegada, al bosc. L'aparició d'alguns antics marges de pedra que encara sustenten el 
camí, certifiquen la importància que tenia el vial que trepitgem per als carboners que treballaven en aquests amagats 
paratges.
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 51 minuts. Coincidim amb el camí 
que arriba, per l'esquerra, procedent 
de la font del Llor (686 m). És una mica 
més ample i planer que el que seguíem. 
Es continua cap a la dreta, envoltats per 
l'ufanós bosc, en direcció a coll Gavatx.

 59 minuts. Després de creuar la llera 
d'un petit torrent, s'abandona a la dreta 
el viarany que remunta la canal de Tan-
ca (680 m). Es tracta d'un itinerari molt 
fatigós i de no gaire bona petja.

 1 hora i 5 minuts. Arribem a coll Ga-
vatx (699 metres d'altura). Important 
i estratègic punt d'enllaç dels camins 
que recorren la muntanya. Es deixa a la 
dreta el corriol que s'enfila per la canal 
de la Rabella (topònim que fa referèn-
cia a la olivera borda) i a sota, a la dreta, 
el camí que comunica amb la masia El Daví. Enfront veiem una bonica perspectiva de Roca Mur, monòlit conegut 
popularment com "la Màquina de Tren".

De coll Gavatx a l'aparcament del Marquet - 1.626 metres (35 minuts).

 Avancem pel camí carener que s'enlaira cap a gregal orientat vers la inconfusible Roca Mur. El repetjó per on cami-
nem és molt suau i breu i aviat iniciem una curta baixada. 

 5 minuts. En un relleix de la carena, topem amb una bifurcació de camins (687 m). Som ja força a prop de "La Mà-
quina de Tren", però en arribar a aquest punt, prescindim del viarany que hi mena per a iniciar, tot seguit, a l'esquerra, 
un ràpid descens (nord). Travessem una dilatada zona boscosa (pineda).

 16 minuts. El sender, molt marcat, condueix a un replà (594 m), on s'hi veuen les restes d'una vella carbonera. A 
l'esquerra observarem un corriol que marxa muntanya amunt.

 20 minuts. S'arriba a una nova derivació (593 m). Senyalitzat amb una monjoia de pedres, un altre carrerany s'es-
muny a la nostra esquerra. Prosseguim endavant. Esplèndida panoràmica vers El Marquet de la Roca o de les Roques.

 31 minuts. Es deixa a la dreta un antic i rudimentari forn de pega, actualment en procés de restauració (561 m). 
Hi passem molt a prop, quasi a tocar. Rètol indicador a la cruïlla. Val la pena visitar-lo per tal de veure'n les caracterís-
tiques i descobrir-ne el seu funcionament i utilitat.

 32 minuts. Anem a raure a la bona pista que enllaça el pont de la Roca amb la masia del Marquet (559 m). Indi-
cadors. La seguim a l'esquerra, en sentit ascendent. Creuem el torrent de la font del Llor passant per damunt d'un 
petit pont.

 35 minuts. Aparcament per a vehicles del Marquet de la Roca (559 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
Mapa St. Llorenç del Munt i serra de l'Obac. C. E. de Terrassa, escala 1:20.000. Edició 1988

Bibliografia consultada:
Sant Llorenç del Munt i serra de l'Obac - Antoni Ferrando - Unió Excta. de 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 les prospeccions prèvies del recorregut efectu-
ades els matins dels passats dies 7 i 14 de febrer, pels companys Joan Estalrich, Vicenç Portell, Joan Roura i Jaume Torrens.

Castellar del Vallès, 28 de febre de 2010
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Primera etapa (ajornada) del cicle 2015. Puig de Bassegoda

El passat diumenge, 10 de juny, un grup d'intrèpids munta-
nyencs es van posar dempeus al cim del puig de Bassegoda, 
excursió inicialment programada pel dia 22 de març passat i que 
va ser ajornada per complicacions del clima.
 
Havien sortit de Castellar del Vallès a les 6 del matí, en un auto-
car que els va portar fins a la població de Vila-Roja, a la Catalu-
nya Nord, en un viatge de més de dues hores i mitja. Allà es van 
calçar les botes per a iniciar una llarga marxa que, passant pel 
cim esmentat, els havia de deixar a la població de Sadernes.
 

Les runes d'una ermita, prop de l'Hostal de la Muga, van servir 
d'escenari per a l'esmorzar campestre, que havia d'aportar les 
energies necessàries per a escometre la caminada i l'ascens al cim 
del seu objectiu.
 
L'atac final al punt més elevat del puig de Bassgoda està dotat 
d'uns ferros i cadenes que ajuden a atansar-lo, fet que li dóna 
un toc d'aventura addicional, allunyant-lo del que seria un fàcil 
i còmode cim de vaques. Alguns dels participants, proclius al 
vertigen, van optar per esperar als seus companys a l'ombra d'un 
enorme pi, ocupats en la saludable activitat de no fer absoluta-
ment res més que contemplar el paisatge.

 
Els que van optar per trepar aquelles piles de rocs engalanats amb colla-
rets i arracades, es van extasiar amb l'espectacle que els regalava l'escenari, 
un teló de fons ple de muntanyes amb els seus punts més elevats guarnits 
de la blanca neu que s'entesta en romandre allà, desafiant l'escalfor que 
prodigava generosament l'astre del dia. Els excursionistes van passar una 
estona posant el nom que li correspon a cada cim, ordenant-los de llevant 
a ponent.
 

El camí cap a Sadernes es 
va fer molt llarg, sobre tot 
aquell últim i bonic tram que 
segueix el curs del riu Llierca, corrent d'aigües netes i cantaires que 
s'exhibeix voluptuós i temptador, mostrant tots els gorgs en els que, 
per manca de temps, els excursionistes no van poder sucar els mase-
gats peus.   
 
Un dels companys, dotat d'un aparell que amida distàncies i alçades, 
va obtenir la gràfica que s'adjunta, en la que es declaren 23 quilòme-
tres de distància caminada i una bona quantitat de metres de desnivell 
acumulat, entre tantes pujades i baixades que es van trobar pel camí.

 

Grup de Muntanya
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AGENDA JUNY 
Diumenge 21 - Excursió 4.- EPuig de les Borregues (21 juny 2015)

Sortint també des de l’estació d’esquí de Vallter 2000 ens dirigirem cap al coll de la Marrana on seguirem en direc-
ció sud la carena que passant pel Puig de les Borregues  ens porta fins al Pic de Fontlletera. D’aquí anirem a buscar 
el camí que baixa del coll de Tres Pics fins arribar a la població de Tregurà de Dalt. Aquest recorregut, si el temps 
acompanya, ens oferirà un vista ben enlairada dels cims més alts del Ripollès i de les boniques valls circumdants de 
Coma de Fressers i de l’alta vall del Ter
Distància aproximada a recórrer: 18 Km
Desnivell aproximat: ascendent: 750 m, descendent: 1400 m
Temps aproximat d’excursió (incloent-hi aturades): 8 hores

Cal agrair la participació dels/les penitents, així com l'esforç que suposa l'organització d'aquest tipus d'excursions.



CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Butlletí | Juny'15 - Número 55414

DESCOBERTA PELS RODALS DE GRANERA
El diumenge 17 de maig el grup Anar-hi Anant vàrem realitzar una sortida molt agradable pels volts de Granera en 
companyia d’altres socis no massa habituals. En conjunt érem quinze. Ens reconeixeu?

El camí va ser molt bonic, constantment acompanyat de vistes magnífiques de La Mola, El Montcau, Montserrat, així 
com Gallifa, El Farell, Granera mateix i al fons el Pirineu.

El recorregut va ser una circular sortint de Granera en direcció al Coronell, el morro i les cases del Salomó, Tantinyà, 
l'Òssul i finalment La Riera, tornant a Granera on podíem visitar la fira i pujar al castell.

El dia va estar esplèndit, amb bona companyonia entre tots.

Vocals, Carme Vinaixa i Mª Antònia Masaguer.

Grup Anar-hi Anant
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Un dia, tot caminant, va sorgir l'idea de fer la travessa Montserrat - Castellar del Vallès doncs sempre s'ha fet a l'inre-
vés i comentaven que seria prou interessant fer-ho així.
Després d'una pila d'anys que el projecte va quedar "al tinter" ens ha semblat el moment de dur a terme aquest 
projecte que no te més particularitat i finalitat que fer el recorregut des de la muntanya emblemàtica fins al poble 
i a la vegada aprofitar per fer un petit estatge a les instal·lacions del monestir, gaudir del capvespre i nit al mig del 
silenci i tranquil·litat de la muntanya i a la vegada que tot plegat ens serveixi de reagrupament d'unes quantes per-
sones que hem compartit no pocs camins, xerrades, records de molts bons moments compartits.
Convidem tothom que s'hi vulgui afegir. 
Serà tot molt simple, sense mes pretensions que no siguin de passar unes quantes hores  plegats i  aaprofitar per 
reflexionar i compartir inquietuds al voltant de caminar i que representa per nosaltres. 

LES DADES:
Sortida cap a Montserrat ( a determinar com ho farem) el dissabte dia 20 de juny a la tarda.
Instal·lació en l'alberg del monestir.
Sopar (ens el portarem cadascú)
Xerrada / reflexions al voltant del que representa caminar per nosaltres.
Anirem a dormir no massa tard.
Diumenge, dia 21 de juny sortirem a les 6,30h. per arribar al voltant de les 16h. al local del Centre Excursionista a 
Castellar del Vallès on farem un petit refrigeri per celebrar l'arribada.
Vocals:  Emi Bravo - 648247369 - Begoña Basterretxea  - 689561428 - Francesc Vilaclara - 625486654
Preus: Dormir i avituallaments: 13€ 

NOTA IMPORTANT: Els interessats a dormir a Montserrat ens ho hauríeu de dir fins el dia 6 de juny  ja  que hi han 
places limitades i ho haurem de tenir en compte.

Grup de senders

AGENDA JUNY 
Dissabte 20 i diumenge 21 - Travessa Montserrat - Castellar del Vallès



Mès informació a www.salamandratrail.cat

AGENDA JUNY
Dissabte 20- Salamandra Trai Nocturna

Salamandra Trail

Participació del Salamandres al mes de Maig 

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

3 de Maig - Marató del Cap de Creus.43 km , desnivell +2200 m 
Carles Calsina  192è  6h 45min 25 s 
Sergi Turul 193è  6h 45min 27s  

10 de Maig - Cursa dels Cingles de Bertí ,  25.5 KM , Desnivell + 1300m    
Narcis Montfort. 77è  13h6m8s       
Miguel A.Martinez. 125è  14h29m44s      
Carles Torrents. 149è  15h20h13s     
Marc Garcia. 189è  16h50m09s

Marató de la Vall de Lord
Miki Moreno
Maria Torres

Trail de La Selva- 42 km , Desnivell +6000m
Marc Bertrán 37è. 6h38m
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Salamandra Trail

Molló Trail - Distància aprox 49km - 2.900 de positiu amb 5.800 total 

Una cursa de muntanya que rememora entre corriols, fagedes, rius i passant pels llocs més emblemàtics de la Vall 
de Molló, el camí que van fer molts homes i dones, que al final de la Guerra Civil, van fugir a França.

Sortida des de la plaça de l’Ajuntament de Molló. Baixada al Riu Ritort i pujada per corriolets fins al Pla dels Caça-
dors on trobem les runes d’un antic cuartel de les tropes franquistes. Seguim carenejant per pista fins arribar al 
Collet de Montfalgars on gaudim d’unes vistes maravelloses del llunyà poble de Molló. Creuem la frontera pel Coll 
d’Ares i ens endinsem al Vallespir francés tot resseguint el famós Camí de la Retirada. Baixades tècniques per corrio-
lets fins arribar a tocar la població de Prats de Molló, moment on començarem l’ascensió per corriolet per la ruta de 
les Carboneres cap a la Torre de Mir, antic punt estratègic de control fronterer.
De nou en territori Català per l’antiga ruta de la Transhumància travessarem els bonics pobles de Fabert i Espinavell, 
i ens dirigirem cap al sostre de la Marató, el Costabona, que amb els seus 2.465 metres d’alçada ens regalarà unes 
imatges fantàstiques del Canigó i Pirineus. Un cop conquerit el sostre de la marató, ja començarem la baixada cap 
al poble de Molló, tot travessant la Collada Fonda, Puig Sistra i Puig Moscós. Entrarem al poble per la Plaça major 
creuant l’arc de meta al davant de l’Ajuntament.

Desnivell (+) positiu: 3000 aprox
Desnivell(-) negatiu: 3000 aprox
Alçada minima:  816 metres
Alçada máxima:  2465 metres

Distància aprox 49km
Participants:

Pos. 21 Carles Calsina  7h:33m.
Pos. 38 Laura Amoravieta  9h:07m. (3r en la general femení)
Pos. 39 Enric Moran  9h:35m. 
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Salamandra Trail
20 de juny

nocturna
Inscripcions: www.salamandratrail.cat  · ww.runedia.com

12 i 21 km de distància
2015 · Castellar del Vallès

sa
lamandra

trail runnin
g



Més informació: grupfamiliarcec@gmail.com o bé al google groups i grup de whats de la secció.

Bauma de la Pinassa i Sta Agnès.

AGENDA JUNY
Dissabte 27 i diumenge 28 - Cap de setmana als llacs del Malniu i ascensió al Puigpedrós

Grup Familiar
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Salamandra Trail
20 de juny

nocturna
Inscripcions: www.salamandratrail.cat  · ww.runedia.com

12 i 21 km de distància
2015 · Castellar del Vallès
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Itinerari: Aparcament de Montserrat, ermita der Sant Miquel, pla de les Taràntules, ermita de Sant Jeroni i Miranda 
de Sant Jeroni. Retorn al Pla de les Taràntules i baixada amb el funicular de Sant Joan.
Hores de camí: 3 hores i mitja, aproximadament. Dinar a casa o a un restaurant de Monistrol de Montserrat.
Sortida: 8h del matí de l’IES Castellar i desplaçament en cotxes particulars fins a Montserrat.
Vocals: Josep Ramon Recordà i Maria Cos. (tel. 93 714 69 35)

Miranda de Sant Jeroni i Cavall Bernat

AGENDA JUNY
Dissabte 13- Excursió a Montserrat, Miranda de Sant Jeroni

Grup de Natura
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Participació del Centre Excursionista amb la caminada Popular de Castellar

Col·laboracions
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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

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR
Butlletí


