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Article Aportació Fiança

Piolet 2 € 10 €

Grampons 3 € 10 €
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Arva (1 unitat) 5 € 20 €

Arva (2 unitats) 8 € 40 €
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Sant Pere del Dalmau, Canal Fonda, Els Òbits, casetes del Bufí, canal de la Rabella 
 
Itinerari: Urbanització Les Marines (532 m),coll de Palomeres (566 m), torrent del Borrell (519 m), Sant Pere de Mur 
o del Dalmau (553 m), canal Fonda, coll del turó de les Nou Cabres (848 m), canal dels Cabrits, carena del Pagès (988 
m), els Òbits (990 m), avenc del Daví (936 m), casetes del Bufí (883 m), coll de la Morella (887 m), canal de la Rabella, 
coll Gavatx (699 m), Pedra d'Àliga (672 m), serra del Bon Aire, coll de Palomeres (566 m), Urbanització Les Marines 
(532 m). Desnivells: 533 metres de pujada i 533 metres de baixada. Hores efectives de camí: 4:00 Distància total: 
9.353 metres. 

De la Urbanització Les Marines a Sant Pere del Dalmau - 1.658 metres  (29 minuts).

 Per a arribar amb vehicle a la part alta de la urbanització Les Marines, caldrà abandonar la carretera B-124 concre-
tament en el punt quilomètric 16,2 i agafar la derivació asfaltada que es veu a l'esquerra de l'esmentat vial de tràfic 
rodat. Un curt trajecte pels inclinats carrers de la urbanització, decantant-nos lleugerament cap a la dreta, ofereix la 
possibilitat de guanyar ràpidament altura i una vegada situats a prop d'un visible transformador d'energia elèctrica, 
un marcat revolt a l'esquerra condueix al punt que utilitzarem avui com a ocasional aparcament. En aquest darrer 
giravolt, si ens hi fixem una mica, descobrirem com arriba una pista de terra, molt ampla, procedent de la vall d'Horta. 
Es tracta de l'itinerari per on discorre actualment la ruta de la prova de resistència per muntanya Collformic - Mont-
serrat. En els suports metàl·lics dels fanals de l'enllumenat públic, diversos senyals de pintura vermella i verda ho 
acrediten i certifiquen.

Iniciem el recorregut deixant enrere l'asfalt de la urbanització (532 m) agafant, de pujada, un viarany a la dreta que de 
seguida ens permet enllaçar amb el camí més ample que discorre un xic per damunt. S'avança de pla orientats vers 
el SW (esquerra).

El nostre trajecte es desplega resseguint el sector més enlairat de la urbanització. Transitem pel costat mateix de di-
versos edificis, convenientment protegits i aïllats per les tanques metàl·liques que els delimiten. Caminem paral·lels 
als fils d'una línia elèctrica i una mica més endavant veurem un rètol que anuncia que accedim al Parc Natural de Sant 
Llorenç. El recorregut és plàcid i tranquil ja que el desnivell que hem de superar, de moment, és força migrat.

 9 minuts. Cruïlla de pistes (557 m). Per la dreta, procedent de la vall d'Horta, arriba un també ampli vial. Roman 
senyalitzat com a G. R. Es continua avançant, de pujada, vers la visible i propera collada.

 11 minuts. Som al Coll de Palomeres (566 m). Prosseguim, de baixada (SW), per la pista de terra on també s'hi ve-
uen els fils del traçat d'una línia telefònica. Per la dreta baixa, procedent de la serra del Bon Aire, l'itinerari de la prova 
de resistència per muntanya Ruta de les Ermites. 

 13 minuts. S'abandona a la dreta (558 m) la bifurcació d'una pista herbada on hi roman una tanca amb cadena que 
priva el pas de vehicles.

 14 minuts. En un pronunciat revolt a l'esquerra es deixa la pista per on transitàvem i s'agafa una derivació més 
prima que planeja (546 m). De tant en tant, tot i que força deteriorats, encara es poden observar diversos senyals 
de pintura vermella i verda que corresponen al primitiu itinerari de la prova Matagalls - Montserrat. Aleshores, els 
agosarats participants havien de remuntar la costeruda canal de Santa Agnès i baixar per la canal del Pi Tort. Un 
recorregut, sens dubte, més llarg i dur que l'actual. 

 19 minuts. Creuem perpendicularment un camí antic que es dirigeix vers el mas Borrell (el Daví Vell). Es continua 
perdent altura a poc a poc (525 m).   
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 21 minuts. Després de travessar el torrent del Borrell, fem el mateix amb la pista que comunica (dreta) amb la 
masia del Daví (519 m). S'avança, (W), per la llera del torrent del Daví que tenim al nostre davant. Ens mantenim 
dins del trajecte que proposa la Ruta de les Ermites.

 24 minuts. Es deixa el torrent i, girant a 
l'esquerra (S), encetem una curta pujada 
(526 m). Poc més endavant, toparem amb 
una bifurcació. Es continua pel brancal que 
se'n va cap a l'esquerra i que guanya sob-
tadament desnivell fins atènyer un replà 
arbrat.

 27 minuts. Fem acte de presència al re-
plà (553 m), on advertim que hi ha una cru-
ïlla de quatre camins. La nostra opció d'avui 
rau a agafar el sender de l'esquerra, molt 
planer i força fressat, que arriba procedent 
de la propera esglesiola.

 29 minuts. - Sant Pere de Mur o del Dalmau (553 metres d'altitud). Anys ha, fou el centre espiritual de la vall 
de Mur. Pertany al terme municipal de Sant Llorenç Savall. Fou reformada al segle XVIII, suprimint l'absis, tapiant les 
dues portes i obrint-ne una altra a la nova paret i capgirant la orientació de l'església romànica. La data de construc-
ció es pot situar a final del segle XI, coincidint amb la construcció del monestir de Sant Llorenç del Munt. La data de 
dedicació és de l'any 1101. Quasi a tocar, cal fer esment de la presència de la masia del Dalmau (531 m). El mas surt 
documentat a la darreria del segle XI o principi del segle XII.

 
De Sant Pere del Dalmau al coll del turó de les Nou Cabres - 1.743 metres (59 minuts).

 S'abandona l'esglesiola i prenem a la dreta (ponent), un viarany que s'enfila per la carena boscosa (pineda amb 
algunes alzines). Prescindim de l'itinerari de la Ruta de les Ermites.

 5 minuts. Arribem a un camí més ample, bastant planer, que es presenta procedent del torrent del Daví i que 
comunica amb la canal de Santa Agnès (575 m). Com ja hem procurat descriure, es tracta de l'antiga ruta per on 
transitaven els participants a les primeres edicions de la prova de resistència Matagalls - Montserrat. El seguim uns 
pocs metres cap a la dreta i, immediatament, es veu com arrenca, a l'esquerra, el corriol que ens facilitarà poder apro-
par-nos a la Cadireta i a la canal Fonda. Avancem de pujada (WSW).  
 Aquest sender s'enlaira progressivament pel pendís inclinat de la muntanya travessant diversos trams arbrats (alzi-
nar amb pins esparsos). El trajecte, força còmode i assumible, abandona un trencall, molt prim, a la dreta. Assolim un  
petit replà ombrejat on el recorregut segueix endavant (WNW), ara decantats per la cara nord de la carena.

 22 minuts. Cruïlla de camins (690 m). Ignorem el carrerany que marxa cap a la dreta i que guanya el llom rocós 
de la Cadireta. En aquest punt, la nostra ruta canvia de costat i ara es ressegueix el vessant meridional del carener. 
Continuem, doncs, pel corriol de l'esquerra (W), que avança de pla passant molt a prop de les verticals parets rocoses 
d'aquest pujol. 

 34 minuts. Bifurcació de senders (710 m). En un revolt molt marcat, s'abandona a la dreta el brancal que permet 
enllaçar amb la propera canal de la Morella. Prosseguim per la derivació que s'esmuny, de pujada, a l'esquerra.
 Aquest viarany s'endinsa decididament per la pròpia canal Fonda, que albirem, ja ben a prop, enlairant-se a la 
dreta de la imponent mola rocosa del llegendari turó de les Nou Cabres. El camí s'estreny i es torna més costerut. 
Algun pas un xic embrollat impedeix mantenir un ritme de marxa regular. Malgrat tot, podem gaudir d'una bella 
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panoràmica vers la Castellassa del Dalmau, la Castellassa de can Torras, el Morral del Drac i del cim on es dreça el 
vell monestir de Sant Llorenç del Munt. 

 42 minuts. Passem pel costat del seti 
d'una antiga carbonera (762 m). El trajec-
te continua guanyant altura per la canal 
que, a partir d'aquest punt, ja mostra el 
seu caire més agrest i contundent. Cal 
anar superant, amb paciència, diversos 
trams força drets, algunes vegades trans-
itant per passatges un xic embrollats i fe-
réstecs. 
 La canal Fonda dibuixa una giragonsa 
cap a la dreta i caminem pel costat d'un 
voluminós arbre abatut pels efectes del 
fort vent i de les darreres nevades. Pros-
seguim avançant pel camí que, de tant 
en tant, permet seleccionar la ruta que, al 
nostre criteri, considerem menys agosa-
rada i vertical. Tot i això, en cap moment 
la canal presenta indrets perillosos o de 
dificultat.

Un pronunciat pendent permet assolir un diminut collet boscós, a partir del qual gaudirem d'uns breus moments de 
respir ja que la inclinació del terreny ara no és tan accentuada. Un darrer repetjó, curt però contundent, mena ja al 
coll situat a ponent del turó de les Nou Cabres.

 59 minuts. Coll (848 m). Espai ample i ombrejat per magnífics exemplars de pins i alzines. Uns pocs metres a la 
nostra esquerra, quasi a tocar, es veu la vertical paret rocosa del formidable monòlit rocós. A la dreta, de baixada, 
senyalitzat amb uns visibles pedrons, s'allunya el precari carrerany que, mitjançant la canal del Trull, comunica amb 
la canal de Santa Agnès. Aquest indret, solitari i amagat, sens dubte és un dels racons menys coneguts i visitats de 
la muntanya. 

Del coll del turó de les Nou Cabres als Òbits - 1.454 metres (46 minuts).

 Abandonem el coll buscant a la dreta el discret corriol, senyalitzat amb algunes fites, que continua avançant de pla 
en la mateixa direcció que portàvem (SW). Més enllà, retorna la pujada.

 6 minuts. Cruïlla de senders (863 m). Es deixa a l'esquerra un viaró, també força prim, que remunta vers un coll 
situat sota mateix del turó dels Cabrits. Cal apuntar una petita espifiada de topònims que es veu reflectida en la 
cartografia de la zona, ja que aquest punt figura, erròniament, com a turó del Boc i el turó dels Cabrits el veiem 
situat, també fora de lloc, en el punt on realment hi ha el turó del Boc. Seguim pujant per la canal dels Cabrits, 
que algunes vegades ens ofereix la possibilitat d'escollir el traçat per on preferim progressar. Normalment, el millor 
lloc de pas rau al llit de la pròpia canal. Tot i això, diverses variants aporten unes sobtades giragonses que, si més no, 
trenquen la monotonia d'aquesta ascensió, força dreta i cansada. 

 20 minuts. Momentàniament sortim del bosc i fem acte de presència a una petita codina (dreta), ubicada a recer 
d'una humil carena secundària (931 m). Es deixa la codoleda a la dreta i prosseguim pujant per una curta canal pe-
dregosa que condueix fins al llom d'aquesta carena. A partir d'aquest punt la inclinació del pendís minva clarament i 
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s'avança amb molta més comoditat. Entrem en un alzinar.

 27 minuts. Per l'esquerra del nostre camí arriba un altre sender molt més prim (962 m). Es continua pel brancal que 
s'enfila pausadament per la carena boscosa.

 28 minuts. Transitem pel costat de les restes d'una antiga barraca de carboners (974 m). Es veuen, clarament, a la 
dreta. Prosseguim endavant travessant el dens alzinar en sentit ascendent.

 32 minuts. Anem a raure a la carena del Pagès (988 m), on trobem el camí, ample i sempre molt concorregut, que 
comunica el cim de la Mola amb el morral del Drac i coll d'Eres. L'agafem cap a la dreta (nord).

 36 minuts. Es deixa a l'esquerra la derivació on comença la canal del Pi Tort (969 m). Es continua transitant a prop 
del llom de la serralada.

 40 minuts. Fem cap a una visible cruïlla de camins (983 m). Pal amb indicadors. Prescindim del vial que s'enfila cap 
a l'esquerra vers el pla dels Ginebrons i avancem pel corriol que planeja a la nostra dreta.

 46 minuts. Els Òbits (990 m). La causa de la popularitat que té aquest indret entre els excursionistes, espeleòlegs i 
altres visitants de la muntanya, al marge de gaudir d'una de les millors vistes panoràmiques de conjunt de tot el mas-
sís, ha estat l'interessant conjunt de balmes i coves que hi ha al peu del cingle. Aquestes cavitats són el resultat del 
treball pacient de l'aigua que en èpoques remotes les anà excavant al llarg de moltíssims anys. Segons el criteri dels 
estudiosos, el cabal d'aigua de la sorgència que formà les coves i balmes dels Òbits degué ser important. Així doncs, 
podem dir que el conjunt dels Òbits és una sorgència fossilitzada de la qual només resta una petita font, avui dia de 
cabal minso i intermitent.
 De moment, no tenim proves materials que l'home primitiu hagués habitat mai les balmes. No obstant, si es té en 
compte que altres cavitats de la muntanya han estat excavades i estudiades amb resultats positius, com ara la cova 
de les Ànimes o la del Frare, on s'han fet troballes de l'època Neolítica, no hi ha cap motiu per pensar que els Òbits no 
haguessin estat mai habitats per l'home primitiu, sobretot si considerem les característiques de refugi que reuneixen 
aquestes balmes i coves, com ara la presència d'aigua, l'espaiositat, etc., potser superiors a les d'altres coves mencio-
nades anteriorment.
 La primera notícia concreta que els Òbits foren habitats antigament és té gràcies al descobriment de vàries tom-
bes (juny de 1948). De l'estudi d'aquestes sepultures i de la seva situació geogràfica, els arqueòlegs deduïren que les 
persones allí enterrades visqueren als Òbits a principis de l'Alta Edat Mitjana. 

 Segons aquests mateixos arqueòlegs, amb aquesta troballa també quedava justificat el toponímic dels Òbits, el 
qual pot provenir de la paraula llatina "obitus", que significa persona difunta.  Tot i això, hi ha autors que opinen que 
aquest mot prové de la llengua visigoda; però el que cal tenir en compte és que en el segle XIV aquest indret era co-
negut pel nom dels "OLBIS" o "OUBIS", que podria derivar de la paraula obi (abeurador pel bestiar).
 Una data precisa la proporciona el sacerdot, fill de Castellar, Antoni Vergés i Mirassó, que després d'un detallat 
estudi deixa constància que ja a principis del segle XIV els Òbits eren coneguts amb el seu nom actual i no fa esment 
de l'existència de cap tipus de construcció a les balmes. Haurem d'anar a principi del segle XVIII quan aparegué a la 
balma dels Òbits un penitent que es feia anomenar Bertomeu i que arribà a ésser famós, durant la guerra de Succes-
sió, per la seva tasca encoratjadora envers la defensa de Catalunya i en contra de l'exèrcit felipista. En aquella època 
convulsa, la muntanya era perillosa a causa dels llops, cosa que fou advertida al penitent per persones que temien 
per la seva vida en un indret tan solitari i desprotegit. Malgrat els advertiments, el penitent insistí en quedar-se a la 
muntanya, decisió que impulsà als propietaris de les masies de can Bufí, can Garrigosa, can Pèlecs, la Barata i la Mata, 
a construir uns parets de protecció a la balma, a fi que el penitent s'hi pogués resguardar durant les nits. L'historiador 
Salvador Cardús, descobriria la possible identitat d'aquell misteriós penitent, que no era altre que Andreu Joan Rico, 
general de l'exèrcit que, havent-se sublevat i fracassat en l'intent, havia estat condemnat a mort. Fugint doncs de la 
seva sort, s'amagà a la muntanya i l'abandonà pels voltants de l'any 1714 aprofitant un canvi de govern. 
 A partir de l'estada d'Andreu Joan Rico a les balmes, la història dels Òbits se centra ja en la masia que s'hi construí 
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aprofitant les cavitats principals i les parets de l'eremitori. Aquest mas degué començar a ésser ocupat durant la 
segona meitat dels segle XVIII. El mas, de facció pobre i rústica, comptava amb planta baixa i pis. Al pis s'hi accedia 
per una escala de la qual encara queden restes. Tenia també xemeneia, corral, forn de pa i tot allò que hi podia haver 
usualment en una masia de l'època. El mas produïa principalment blat i patates, gràcies al conreu de les minses feixes 
que hi ha davant de les balmes i, alhora, probablement de les que encara es poden observar en les proximitats dels 
Òbits, a prop del camí carener del Montcau a la Mola. També es dedicaren els ocupants del mas a la producció de 
mel, tasca que desenvoluparen amb èxit. Entre els anys 1860 i 1865, els Òbits foren abandonats pels últims masovers 
davant la negativa del propietari de can Pobla, que ho era en aquella època també dels Òbits, de condicionar i reparar 
la font. 
 El mas dels Òbits trobà la seva fi durant la tercera guerra carlina, 
iniciada el 1872, ja que els republicans de Sabadell i Terrassa incendi-
aren la casa per tal d'evitar que s'hi refugiessin els carlins. Així doncs, 
pot deduir-se que aquesta masia va ser habitada poc més o menys 
per espai d'un segle; i des del seu abandó fins a la seva destrucció 
definitiva només passaren entre deu i quinze anys.
 Un dels fets que donà més anomenada als Òbits fou el descobri-
ment a l'interior de la cova més septentrional, d'una màquina de fa-
bricar moneda falsa. També es trobaren planxes perforades i altres 
estris dels falsificadors a l'interior de l'avenc del Daví. Sembla que la 
moneda falsa era amagada a les Casetes del Bufí i, posteriorment, era 
canviada a poc a poc per la de curs legal. Aquest fet tingué lloc poc 
després que els masovers abandonessin el mas i a partir de llavors la cavitat on es trobà la màquina fou coneguda 
amb el nom del "Cau de la Moneda".
 Després de l'incendi, les ruïnes dels Òbits han estat utilitzades fins als nostres dies com a refugi i corral pels pastors 
de la muntanya, essent ocupades també per carboners, llenyataires i excursionistes.

Dels Òbits a les casetes del Bufí - 956 metres (25 minuts).

 Abandonarem aquest bonic racó de la muntanya de Sant Llorenç agafant el viarany que es veu a sota mateix de 
la font i de l'actual abeurador. El vial, en principi planer, una mica més enllà comença a perdre altitud i s'allunya de la 
carena principal que tenim a la nostra esquerra.

 6 minuts. Topem amb una evident bifurcació (953 m), on es deixa a l'esquerra un sender, força marcat, que condu-
eix vers la propera font Flàvia. Es continua de baixada seguint el camí, molt més prim, que es desplega cap al nord.
 
 9 minuts. Arribem a l'emplaçament de l'avenc del Daví (936 m). La seva doble boca d'accés queda a la nostra 
esquerra. Explorat parcialment pel Centre Excursionista de Terrassa l'any 1912, es completà científicament la recerca 
en el decurs de l'any 1913. És un dels més importants de la muntanya per les seves dimensions i per l'interès que ofe-
reix el seu interior. La profunditat total reconeguda és de 65 metres. Originàriament, hi havien sales o coves de grans 
dimensions plenes d'estalactites i estalagmites i un diminut llac. Per desgràcia, l'actuació irresponsable i destructiva 
d'alguns visitants, ha esdevingut, com també ha succeït en altres indrets i cavitats, absolutament negativa de cara a la 
seva conservació. És habitada per rat-penats i gran profusió d'insectes. Un visible rètol de l'organisme rector del Parc 
Natural adverteix de la prohibició de fer-hi activitat espeleològica en el decurs dels mesos d'hivern.
 Prosseguim endavant pel corriol que davalla i gira lleugerament cap a l'esquerra amb la intenció d'anar a creuar 
el buc o llit, normalment sec, del diminut torrent de Fontflàvia. Travessem la codina i s'avança pel carrerany que 
apunta vers llevant. 

 19 minuts. Accedim a una segona codoleda (898 m), on s'hi veuen diversos camins en totes les direccions. Es deixa 
el viaró per on transitàvem i iniciem una sobtada davallada seguint un sender, senyalitzat amb pedrons, que s'en-
fonsa a la dreta en direcció a un torrent secundari. Unes giragonses i també algun pas un xic entretingut condueixen 
vers una zona més planera. Ignorem una derivació que marxa cap a l'esquerra. Girem a la dreta i revoltem el turonet.

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. Casetes del Bofí o del Bufí (883 m). Es tracta d'una cova que resta un xic apartada de les zones més 
transitades i localitzar-la no és gaire fàcil. Actualment el seu portal o accés oriental resta tapat per una paret de pedra 
seca. Des de fora sembla una balma obrada i a l'entrada hi ha una gran sala amb una taula i bancs. Si ens hi endinsem 
uns deu metres amb una llanterna, es pot veure una cassola collada a terra que recull els degotalls de la roca i un petit 
dipòsit d'aigua. La seva longitud és d'uns seixanta metres i constitueix la sortida natural de l'avenc del Daví.

De les casetes del Bufí a coll Gavatx - 921 metres (37 minuts).

 4 minuts. Desfem l'itinerari per on 
hem baixat i altra vegada situats a la 
codina (898 m), seguim el corriol uns 
pocs metres cap a la dreta fins arri-
bar a una bifurcació ubicada a la seva 
punta oriental. Prenem el brancal de 
la dreta que arrenca al costat d'un gi-
nebró. Es perd una mica d'altura.

 7 minuts. Arribem al coll de la Mo-
rella (887 m). S'abandona a la dreta 
el carrerany que comunica amb la 
canal de la Morella i alhora permet 
accedir, sense gaires dificultats, al cim 
d'aquest turó rocós. Es continua avan-
çant pel brancal de l'esquerra i, tot se-
guit, iniciem la davallada per la canal 
de la Rabella. Aquest topònim pot fer 
referència al rabell o olivera borda. Es 
tracta d'un arbust, els fruits del qual, 
dits olivons, serveixen per a alimentar 
el bestiar. 

 13 minuts. Després d'algunes giragonses, es deixa a la dreta, una mica al marge del camí, l'avenc de la canal de 
la Rabella (828 m). Presenta una profunditat de 16 metres i roman orfe de protecció i de senyalització. Prosseguim 
baixant per la canal, relativament oberta i arbrada. Tot i el pas del temps, encara es conserva en un estat acceptable i 
s'hi pot transitar amb certa comoditat. La seva part baixa, més pedregosa i trencada, potser és el sector on es veu més 
malmesa. Normalment no és gaire concorreguda ja que el seu traçat l'allunya dels indrets més "populars".

 37 minuts. Som a coll Gavatx (699 m). Per l'esquerra es presenta el camí que comunica amb els entorns de la font 
del Llor resseguint la part baixa de la regió de les Fogueroses. Avui, com molts d'altres de la muntanya, aquest tra-
jecte és força difícil de seguir, ja que la brolla sovint priva de transitar-hi amb normalitat. Si a més hi afegim que no és 
gaire conegut, ja tenim enfocat el clixé de la situació actual i de la seva previsible evolució de cara al futur. En aquests 
casos, la labor de l'organisme rector del Parc, absolutament contemplativa, és ben nefasta. Sense comentaris.

De coll Gavatx a la urbanització Les Marines - 2.621 metres (43 minuts).

S'abandona aquest estratègic indret avançant encarats vers la inconfusible mola rocosa de Roca Mur, també cone-
guda popularment com "La Màquina de Tren" per la seva semblança amb una antiga locomotora de vapor. Dava-
llem moderadament pel vessant meridional de la carena seguint un camí relativament ample. La presència d'un arbre 
abatut obliga a fer una petita marrada.
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 3 minuts. Enllacem amb la pista ampla, de ter-
ra, procedent del mas El Daví (687 m). Fou oberta, 
anys enrere, damunt de l'antic camí carreter. Es 
continua cap a l'esquerra.

 4 minuts. Abandonem a l'esquerra l'inici d'un 
viarany que comunica amb la propera vall d'Horta 
(681 m). Prosseguim per la pista que ressegueix el 
vessant sud de "La Màquina de Tren".

 8 minuts. Es deixa, també a l'esquerra, un cor-
riol que s'enfila vers la base del monòlit rocós 
(686 m). Hi ha una fita de pedres a la cruïlla.

 9 minuts. Arribem a puig Gavatx 
(687 m). El topònim pot fer referèn-
cia a muntanya, cim o pujol del francès. 
De la seva testa rocosa, a la dreta de la codina, 
senyalitzat amb pedrons, arrenca un viarany que 
s'enfonsa cap al mas Borrell (el Daví Vell).

 11 minuts. Cruïlla de camins (672 m). Enllaç amb l'itinerari de la prova "Ruta de les Ermites". Seguim a la dreta i 
iniciem una breu davallada. Tot i això, ben aviat pertocarà tornar a enfilar-se. 

 16 minuts. Fem acte de presència a una nova bifurcació (672 m). A l'esquerra, molt proper i ben visible des d'aquest 
punt, observem un bonic i didàctic mirador rocós. Val la pena d'arribar-hi.
Pedra d'Àliga. (672 m). Bella panoràmica, a vol d'ocell, de la vall d'Horta i de la part occidental del massís de Sant 
Llorenç del Munt. Tornem enrere pel mateix camí per on hem arribat i prosseguim a l'esquerra resseguint el límit 
superior de la serra del Bon Aire.

 28 minuts. Es travessa per sota dels fils del traçat d'una línia elèctrica (618 m). A la dreta, enfonsats, destaquen els 
camps de conreu que envolten la masia del Daví i, una mica més enllà, també el mas. Continuem pel corriol carener. 
Tota aquesta zona es va salvar, "in extremis", de les flames de l'incendi forestal (estiu 2003). Com sempre, s'ignora qui 
va ésser l'autor de la "feina".

 34 minuts. Després d'una breu davallada arribem a coll de Palomeres (566 m). Seguim la pista ampla cap a l'es-
querra i s'abandona, definitivament, l'itinerari de la Ruta de les Ermites. 

 35 minuts. Es deixa a l'esquerra (557 m) un brancal de pista que baixa cap a la vall d'Horta.

 39 minuts. A prop d'un pal indicador del Parc Natural (543 m), per l'esquerra arriba un humil sender procedent 
també de la vall d'Horta. Tenim a tocar els primers edificis de la urbanització. Es continua perdent altura transitant per 
la pista de terra que voreja la part alta de la urbanització

 42 minuts. Prescindim de la pista (536 m) i baixem cap a la dreta pel viarany que, després de passar pel mig de dos 
pals de ferro, mena a l'asfalt del carrer de la urbanització.

 43 minuts. Urbanització Les Marines (532 m). Aparcament. Punt final del recorregut d'avui.

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 del passats dies 6 i 13 de febrer, pels companys Joan Estalrich, Vicenç Portell, Joan Roura i Jaume Torrens.

Castellar del Vallès, 20 de febrer de 2011
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El cim més alt de catalunya. Membres del CEC van fer la Pica d'Estats

Els passats dies 24, 25 i 26 de juliol una expedició de cinc persones, tres d'elles membres del CEC, i tres d'ells ger-
mans, van aconseguir fer el cim de la Pica d'Estats per la via francesa.
Des de l'aparcament de l'Artiga fins el refugi de Pinet, divendres, amb tempesta i calamarsada just abans d'arribar al 
refugi xops.
Llarga espera dissabte al matí per veure si la boira s'esvaïa, però no, i decisió de pujar. Als 2000 m, a l'alçada de l'es-
tany d'Estats, la boira es quedà a sota i vàrem poder fer el cim de la Pica (3.143 m) i el Verdaguer amb una miqueta 
de vent. De tornada, nova immmersió en la boira per arribar al refugi.
Diumenge al matí el vent havia foragitat la boira i vàrem poder baixar i tornar de meravella.
Una fita més aconseguida per membres del grup de Muntanya del Centre." 

General
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AGENDA SETEMBRE 
Dissabte 19 - Excursió seguint el riu Ripoll

Itinerari: Castellar del Vallès, Sabadell, Barberà del Vallès.
Hores de camí: 4 hores, aproximadament. Recorregut d’uns 14 Km.
Sortida: 8h del matí de l’IES Castellar i desplaçament a peu. Tornada en tren de Barberà a Sabadell i en autobús de 
Sabadell a Castellar.
Vocals: Ramon Fabregat i Josefina Arimon. (tel. 93 714 21 78)

El riu Ripoll travessant Sabadell

Grup de Natura



Salamandra Trail

Participació del Salamandres al mes de juliol 

Aquest mes han hagut alguns reptes importants a l'equip dels Salamandres, us fem un resum:

25 de juliol - Trail del Catllaràs. 27 km , desnivell +1800 m 
Laura Amorevieta
Abraham Sanz 

25-26 juliol - Gran trail Aneto Posets 109 km -  desnivell +7000 m 

Marc Garcia   27:51:24 76º Classificat 74º de la seva categoria. Ritme 3,91 Km/h.
Noe Herrera 32:05:36 112ª Classificada 4ª de la seva categoria. Ritme 3,4 Km/h.
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GAME

El passat mes d’Agost, la Sílvia Banzo, David Vergara i 
Rafel Serra, membres del grup GAME del Centre Excur-
sionista de Castellar, vàrem realitzar l’escalada al Picu 
Urriellu per la via ‘Directa de los Martínez’.

El ’Picu’, com es conegut a Astúries, es un pic vertical per 
les seves quatre bandes. La seva alçada es de 2519 mtrs. 
Sobre el nivell del mar. La seva roca es calcària, franca, 
excepcional. El pas del temps l’ha anat erosionant de 
manera que permet l’autoassegurament amb frieds i 
tascons.

La via triada per escalar el ‘Picu’ va ser la 'Directa de los 
Martinez', ja que era la via on el compromís i la dificultat 
s’adaptava millor a les nostres possibilitats com escala-
dors.

- Aquí no hi han vies fàcils!. Ens van dir en el refugi d’Ur-
riellu on vàrem fer dues nits.

Certament, el Picu ens va fer suar de valent, però aquell 
dos d’Agost, sota un cel blau, vàrem trepitjar el seu punt 
més alt i abraçar la ‘Santina’ que des del cim acull als 
escaladors que gosen pujar-hi.

Les vistes són magnífiques, amb una amplia perspectiva 
dels ‘Picos d’Europa’ i amb el mar Cantàbric com teló de 
fons.
La baixada es va fer sense contratemps rapelant la ma-
teixa via que havíem escalat.

Escalada al Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes)

Pujada a l'Aneto per La Renclusa

El passat 20 d'agost El Fran Sánchez, membre del grup 
GAME amb un amic van pujar al punt més alt dels Pirineus.
L'Aneto, situat al Parc Natural Posets-Maladeta, al municipi 
de Benasc (Huesca), té 3.404 metres d'alçada.  
 
Una pujada molt exigent plena de blocs de granit dóna pas  
a la major glacera dels Pirineus, (molt més petit que fa 4 
anys pel cambi climàtic) que per finalitzar arriba fins al pas 
de Mahoma, un moment de concentració abans de gaudir 
de la recompensa del cim.

Potser no és el pic més bonic, però la recompensa d'arribar 
sempre gratifica l'esforç.
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