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

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

10 Crònica de la Diada del Soci 2015
16 Grup de Natura
- Agenda del mes de Novembre

MATERIAL EN PRÉSTEC
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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Sortides i Actes
NOVEMBRE
Dia 14

Excursió a la Serralada del Montseny
Organitza: Grup de Natura - Pàg. 12
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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
Serra dels Emprius, l'Ocell de Pedra, la Vall, serrat de la Coca, canal de la Guineu
Itinerari: Aparcament del Marquet de la Roca o de les Roques (556 m), font del Llor, collet del Llor (774 m), carena dels
Emprius (875 m), el cau dels Emboscats, l'Ocell de Pedra (728 m), la Vall (620 m), serrat de la Coca, roques de la Coca
(881 m), canal de la Guineu (883 m), font de la Guineu, collet del Llor, Aparcament del Marquet de la Roca.
Desnivells: 617 metres de pujada i 617 metres de baixada.
Hores efectives de camí: 4:09
Distància total: 8.567 metres.

De l'aparcament del Marquet de la Roca a la carena dels Emprius - 1.194 metres (46 minuts).
Avui finalitzarem el trajecte motoritzat en aquest paratge, molt popular i concorregut. Per a arribar-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 aquell 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, enfront d'un espai destinat a aparcament de vehicles (esquerra),
topem amb una derivació que continua cap a la dreta en direcció a les masies de can Brossa, Pregona, el Romeu,
Agramunt i la Muntada. Nosaltres seguirem recte avançant per la pista de terra que, després de creuar un diminut
pont, condueix fins a un replà habilitat com aparcament on deixarem els cotxes.
S'abandona a la dreta el camí, ben ample, que apunta vers la visible masia del Marquet de la Roca o de les Roques.
A la masia primitiva del Marquet, documentada el 1215, li fou adossada, el 1895, el bonic edifici pre-modernista, encàrrec d'Antoni Oliver, realitzat pel mestre d'obres sabadellenc Gabriel Batllevell i el seu fill, Juli Batllevell, deixeble de
Gaudí. Al seu interior roman una petita capella posada sota l'advocació de Sant Roc. Els Oliver van convertir aquest
indret, a més del seu lloc d'estiueig, en un punt de trobada dels intel•lectuals i artistes de l'època. Allà, una tarda de
tardor de 1924, el poeta Joan Oliver (Pere Quart), juntament amb els escriptors Francesc Trabal i Armand Obiols, aviat
designats "la Colla de Sabadell", es van reunir amb els prohoms de la literatura catalana del moment: Guerau de Liost,
Josep Carner i Carles Riba. D'aquesta trobada en sorgeix el projecte de les edicions de La Mirada, que tanta importància van tenir fins a l'any 1930. Diverses dificultats i la Guerra Civil fan perdre a la família Oliver la propietat del Marquet
de la Roca, que va quedar en mans de l'industrial, fill de Sant Llorenç, Llorenç Valls i, més endavant, de la seva filla
Francesca Valls, que van conservar la casa en bon estat. L'any 1999 fou adquirida per la Diputació de Barcelona per tal
de reconvertir-la en un equipament del parc. Avui el mas és també la seu on ben sovint s'hi desenvolupen activitats
de lleure, concerts musicals i exposicions molt interessants.
Comencem a caminar agafant el viarany, ben visible, que arrenca orientat cap a ponent. Enfront,
al costat mateix de la caseta d'un transformador
d'energia elèctrica, un contundent rètol anuncia
l'arranjament d'alguns trams de la ruta Els Tres
Monts, un recorregut que enllaça el massís del
Montseny amb el monestir de Montserrat, expressament promocionat pels organismes oficials.
Avancem, doncs, pel conegut itinerari que mena a
la propera font del Llor. Ens acompanyen diversos
senyals del sender G. R. 5 i Els Tres Monts. Envoltats per la densa boscúria, ens enlairem sense pressa seguint de prop la riba esquerra del torrent de
la font del Llor.
8 minuts. S'arriba a uns graons d'obra (620 m),
on topem amb la derivació que, continuant a l'esquerra, mena a la font del Llor; una abundosa deu
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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 llorer. Fer el trajecte fins a la font (anada i tornada) comporta, poc més o menys, uns cinc minuts. Des dels
graons d'obra, prosseguim pel sender G. R. 5 (dreta), transitant per un curt tram de pujada, curta però contundent.
11 minuts. Abandonem a l'esquerra el viarany que afronta la pujada per la canal del Llor (641 m). Girem a la dreta
i es continua pel sender G. R. 5 que va guanyant altitud mitjançant un trajecte força graonat i travessant alguns trams
de vegetació frondosa i exuberant. Cal remuntar la forta pujada que presenta algun tros amb graons relativament
alts.
30 minuts. Collet del Llor (774 metres). Sens dubte, un indret estratègic que ofereix una excel•lent distribució de
camins en totes les direccions. A l'esquerra, veurem com s'allunya el traçat del sender G. R. 5 que va a buscar, horitzontalment, el corriol que s'enfila per la canal de la font del Llor. Des de fa uns mesos, aquest trajecte cal encarar-lo
amb una certa precaució o reserva, car el sender va patir els efectes d'una gran esllavissada que va obstruir-lo i, en
l'actualitat, roman en una situació un xic compromesa davant de la probable i previsible caiguda de la part de les roques que encara resten en precari i amenaçador equilibri. Uns metres més a prop, aquest vial ens regala una derivació
a la dreta que ofereix la possibilitat de resseguir, a un nivell relativament enlairat, la mateixa direcció per on s'obra pas,
envoltat de la densa vegetació, el magnífic torrent de la Vall. Aquesta ruta, antic camí que comunica Sant Llorenç
Savall amb Mura, que avui utilitzarem parcialment per a fer el retorn, discorre per sota del bonic monòlit anomenat
Cavall Bernat de la Vall, ben visible des d'aquest punt. Prescindim doncs dels clàssics senyals de pintura blanca i vermella i continuem avançant (nord), per un carrerany estret i pedregós que remunta cap a la dreta. Es travessa alguna
diminuta codina i anem enfilant-nos a poc a poc. Més enllà, ens acostem a les roques que pròpiament conformen la
serralada i es deixa a la dreta un caminet, encara més prim i desdibuixat, que s'acosta a Finestrelles. Girem decididament cap a l'esquerra i, després d'una breu i fàcil grimpada per una canal pedregosa, assolim l'estrep més meridional
de la carena dels Emprius (873 metres d'altura) 46 minuts.

De la carena dels Emprius a la casa de la Vall, passant per l'Ocell de Pedra - 3..556 metres
(1 hora i 24 minuts).
S'avança de pla pel llom de la serra i als 2 minuts advertim que a la nostra dreta, senyalitzat amb un pedró, s'esmuny un viarany (875 m). Aquest senderó
condueix de dret a localitzar, fàcilment,
(menys de dos minuts), el proper forat del
Cau dels Emboscats (867 m). Aquest indret, com tants d'altres de la muntanya, no
es presenta protegit per cap barana ni cleda, per tant, cal tenir cura a l'apropar-noshi. Per a fer el descens amb comoditat, és
recomanable el concurs d'una petita corda
o cinta que ens ajudarà a progressar amb
seguretat. Lògicament, el temps a invertir
per un grup més o menys nombrós, és variable. Per aquest motiu, prescindim de fer la
davallada i, seguint el mateix recorregut, es
retorna a la carena.
8 minuts - Continuant la ruta pel camí
que discorre per la part més enlairada de
la carena, més enllà, també a la nostra dreta, s'observa un corriol que s'endinsa pel mig de l'alzinar (872 m). Aquest sender permet assolir, en pocs minuts, un
replà situat al peu de la roca anomenada Queixal Corcat. El topònim, escollit per Biel Dalmau (mas de les Oliveres) i
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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
Josep Maria Torras, el 28 d'octubre de
1956, cal atribuir-lo a l'evident forma
de queixal i també pels diversos forats que té la seva estructura. Es pot
pujar-hi, sense gaires complicacions,
fent un xic de gimnàstica per l'interior
d'una estreta cova i guanyar la testa
cimera de la roca. Tornem a apuntar
que, com en el cas del Cau dels Emboscats, afrontar l'ascensió amb un
grup representa dedicar una nodrida
quantitat de minuts, temps que més
endavant trobaríem a faltar en el moment de completar el circuit que proposem. Hom pot fer aquesta ascensió
un altre dia. Es torna enrere i prosseguim pel camí que segueix l'aèria
carena. La panoràmica millora i ja podem gaudir d'un dilatat horitzó que abasta des de Manresa, Mura, el mas i l'església de Sant Lleïr (nord) fins als cingles
de Gallifa i el Montseny, amb els masos de Pregona, el Romeu, Agramunt i can Brossa als nostres peus (llevant).
31 minuts - Topem amb una cruïlla de camins situada al bell mig de la carena dels Emprius (821 m). Fita de pedres
de considerable grandària. Es deixa el camí que seguíem, que se'n va cap a la dreta per a iniciar el descens als colls
de Pregona i de l'Era Ventosa i es continua a l'esquerra per un carrerany força ben marcat que inicia una suau i progressiva davallada. Algun mal pas a l'hora de baixar per una curta canal pot trencar una mica el nostre ritme habitual
de marxa. Tot i això, el trajecte no comporta haver de superar ni grans ni especials dificultats. De mica en mica ens
acostem al visible monòlit conegut com l'Ocell Pedra. El flanquejarem transitant per un corriol que es desplega, força prim però visible, pel costat de llevant (dreta). Algun curt passatge, un xic aeri, donen un caire de petita aventura.
50 minuts - L'Ocell de Pedra, (punta nord). (728 m). Des del punt on estem situats no es pot apreciar, de cap de
les maneres, la justificació de l'origen i el motiu d'aquest topònim. Per a tenir una base més sòlida a l'hora d'emetre
un veredicte ajustat, caldrà esguardar aquest conjunt rocós des d'una certa distància i diferents angles. Aleshores,
probablement, hi podrem estar d'acord. Es transita pel viarany que porta cap al traçat de la propera línia d'energia
elèctrica (mestral).
58 minuts - Abandonem el sender que continua vers el coll de Creu Gener (690 m) i, a sota mateix d'una enorme
torre metàl•lica que sustenta els fils de la línia elèctrica, girem a l'esquerra iniciant una sobtada davallada mitjançant
un corriol que es decanta vers ponent.
1 hora i 4 minuts - El nostre camí va a raure a una pista de terra, relativament ampla, que cal travessar perpendicularment deixant a un costat una nova estructura metàl•lica de suport de la línia elèctrica d'alta tensió (638 m). Prenem
un altre viarany que s'enfonsa ràpidament.
1 hora i 8 minuts - Accedim a una nova pista de terra (617 m), aquesta en molt millor estat de conservació que
l'anterior. Es segueix de pla cap a l'esquerra.
1 hora i 24 minuts - Casa de la Vall (620 m). Mas de molt renom, documentat a partir del segle XII. A les acaballes
del segle XIII ja hi consten dues masies: la Vall Sobirana o de dalt i la Vall Jussana o de baix. Aquest edifici, anomenat
la Vall de Mura, fou venut el 1436 a Joan Mata i en començar el Canalguineu segle passat va ésser transformat en
una mansió moderna per Amadeu Torrents. Actualment resta abandonat. La pista revolta a prop de les seves parets
(esquerra) i, a prop de la majòlica dedicada a la Mare de Déu de Montserrat, s'hi veu una bonica font i una bassa
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De la casa de la Vall a les Roques de la Coca - 1.586 metres (45 minuts).
Prosseguim la ruta trescant de pla per la bona pista de terra que condueix a creuar el proper torrent. A l'esquerra de
la llera, arrenca el viarany que permet anar a visitar, còmodament, el petit pantà que es va bastir per a emmagatzemar
l'aigua del rierol.
2 minuts - Una vegada hem creuat el torrent (620 m), esguardant a l'esquerra ens adonarem que s'inicia un sender
que s'enlaira vers migjorn. S'abandona la pista i encarem aquesta drecera que, després d'una pujadeta, mena a la
carretera BV-1221 que enllaça Terrassa amb Navarcles.
10 minuts - Arribem a la carretera (673 m), que seguim a l'esquerra en sentit ascendent uns pocs metres. Molt aviat
es veu l'inici del camí vell de Mura a Sant Llorenç (esquerra), que com ja hem procurat descriure, discorre paral•lel
al torrent de la Vall i passa per la font de la Guineu. Tot i això, avui ens oblidarem d'aquesta plàcida ruta i podem
aprofitar el matí per a resseguir el poc conegut serrat de la Coca. Pocs metres després de deixar la carretera, hom
s'adona que a la dreta del clàssic camí que mena al collet del Llor, s'inicia un humil viarany que s'enfila vers l'emplaçament d'un visible rètol metàl•lic. A partir d'aquest punt, pertoca anar petjant, sense gaires presses, el traçat sempre
ascendent que ens proposa el corrriol que de seguida pren una marcada orientació sud/sud est. Ja molt més enllà,
la presència d'un contundent pendís rocós que barra el pas, obliga a fer una petita grimpada per a superar-lo. En
guanyar altura, la panoràmica s'eixampla i ja albirem una encisadora perspectiva de la formidable mola dels Cortins
(dreta) i, enfront mateix, la dilatada base del rabassut Montcau.
45 minuts - El sender mena a la mateixa punta nord de les Roques de la Coca (881 m). Apareix a la dreta un carrerany que dona opció a revoltar-les pel cantó de tramuntana i de ponent. Aquest indret, relativament salvatge i molt
poc visitat, anys enrere fou objecte d'una formidable sortida matinal que va dirigir el malaguanyat company Ramon
Vila.

De les Roques de la Coca a la font de la Guineu - 771 metres (29 minuts).
Revoltem les Roques de la Coca amatents al corriol que les ressegueix pel costat de llevant i que ens aboca (sud) a
enllaçar amb el camí que arriba procedent dels Cortins i que es desplega fins a coll d'Eres. Travessant el minúscul torrent, es continua a l'esquerra per un
trajecte que comporta alguns passos
per pedra, més o menys fàcils, però
que gairebé sempre discorre molt
aeri i penjat damunt d'una imponent
fondalada. Cal doncs el concurs d'un
mínim de precaució.
12 minuts - S'abandona el sender
que continua planejant per sota del
Montcau i topem amb l'enllaç amb
la canal de la font de la Guineu (883
m). Girem sobtadament cap a l'esquerra i iniciem la laboriosa davallada
per aquesta canal. Uns oportuns mollons ofereixen un ajut impagable, car
sense aquests indicadors hi haurien
força més problemes, sobretot de baixada.
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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
14 minuts - Derivació a la dreta (863 m), que s'allunya per anar a enllaçar amb el camí que remunta pel costat del
Cavall Bernat de la Vall i s'enfila vers coll d'Eres. Prosseguim avall.
19 minuts - Arribem a un petit replà ombrejat (821 m), on s'hi veu un camí, estret i antic, que marxa cap a la dreta.
Continuem a l'esquerra de baixada. Passem per sota d'una enorme roca despresa de la propera paret que, recolzat
amb l'entorn, també rocós, configura un petit i precari aixopluc. Aquesta canal, força inclinada, ofereix alguns trams
per on és una mica complicat transitar-hi. Anem perdent altura lentament i amb molta cura de no caure.
29 minuts - Font de la Guineu (762 m). Queda ben a prop de la canal, un xic a l'esquerra. Es tracta d'una pica natural (cocona), ubicada a prop d'una antiga carbonera i gairebé damunt mateix del camí vell de Mura a Sant Llorenç
Savall.

De la font de la Guineu a l'aparcament del Marquet de la Roca - 1.460 metres (45 minuts)
Un cop hem arribat a la bifurcació, seguim vers la dreta el marcat sender que ens endinsa pel mig del bosc. Poc després, a la dreta, abandonem el viarany (789 m), que va a raure a sota del Cavall Bernat de la Vall i, alhora, enllaça amb
el G. R. 5 que mena a la canal del Llor.
15 minuts - Collet del Llor (774 m). En aquest tranquil indret tanquem pròpiament el circuit matinal. Ara únicament resta desfer la ruta que hem trepitjat aquest mateix matí de pujada. Davallem, doncs, seguint els senyals de
pintura blanca i vermella del G. R. 5. Diverses giragonses.
35 minuts - Accedim al camí que puja per la canal de la font del Llor. Es continua a l'esquerra i, a prop d'uns
graons d'obra, retrobem la bifurcació (dreta) que condueix cap a la font del Llor (620 m). Creuem els graons i prosseguim pel concorregut camí que, ben plàcidament, ens acosta al punt on hem situat els vehicles.
45 minuts - Aparcament del Marquet de la Roca (556 metres).
Fi de l'itinerari.
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
22 Camins de Sant Llorenç del Munt i l'Obac - E.Grau i F.Vancells - El Cau ple de lletres - 2000
50 Matinals per St. Llorenç del Munt i l'Obac - J. Mª Trullàs - Fundació Torre del Palau - 2010 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 efectuada
el matí del passat dia 25 de setembre, pels companys Joan Roura i Jaume Torrens.
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Castellar del Vallès, 16 d'octubre de 2011
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General
Crònica de la 2na diada del soci del CEC
La 2na Diada del Soci ha tornat a ser una jornada de germanor entre els socis i sòcies de la nostra entitat.
La celebració va començar dissabte, amb la projecció de dues pel•lícules guanyadores de premi en el Festival de
Cinema de Muntanya 2014. Una centena de persones van poder gaudir de les impactant imatges que es mostraven
a la pantalla. Les glaceres de l'Antàrtida, amb vertiginoses pendents per les que lliscaven els millors snowboarders
del món, oferien unes vistes espectaculars. No va ser menys sensacional
la perspectiva que s'oferia dels cims
i agulles dels Alps a la segona cinta,
principalment els 10 últims minuts de
la mateixa, seqüència que li va atorgar
el premi a la millor fotografia.
Diumenge, a primera hora, es van iniciar les diferents activitats previstes
malgrat un plugim indecís que no arribava a mullar res. Un grup va iniciar
l'excursió que els portaria a l'ermita de
la Mare de Déu de les Arenes, on es va
celebrar una missa amb ofrena floral.
El Grup Familiar també feia una excursió que finalitzava a nostra seu social.
Entre tant, allà mateix s'instal•lava el
rocòdrom, que havia de fer les delícies dels més petits i dels no tan petits, així com un Slackline en el que es
podia demostrar l'equilibri. A l'interior de la nostra seu s'obria l'exposició fotogràfica de les diferents
activitats portades a terme en el
decurs de l'any, així com una mostra de fotografies històriques de la
S.E.A.C. en la que un bon grapat de
participants en la Diada del Soci es
van reconèixer, malgrat l'inexorable pas del temps. Mentre tant, a
l'auditori interior s'anaven passant
unes pel•lícules protagonitzades
per diferents seccions del C.E.C.
Arribada l'hora, els assistents van
procedir al muntatge de les taules,
en les que s'havien d'encabir una
vuitantena de participants en el dinar de germanor, servit per les Carniceries Casé. Un petit pica-pica de
galetes salades i barreja de fruits secs, donava pas a les botifarres del país i negre, acompanyades de cansalada,
mongetes i amanida. Vi, aigua i refrescs per a beure. L'àpat es va arrodonir amb les postres, en les que es podia triar
entre fruita del temps i gelat, i el cafè servit pel Jordi a La Grangeta.
Finalment, es va procedir al lliurament de guardons honorífics als companys i companyes que han arribat als 25 i 50
anys com a socis i sòcies de la nostra entitat, persones que mereixen la nostra estima i reconeixement per la seva contribució a la continuïtat de la Secció Excursionista de l'Ateneu Castellarenc, ara ja Centre Excursionista de Castellar.
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General
Les persones homenatjades, per ordre alfabètic, han estat:
25 anys de permanència

50 anys de permanència

Josep Maria Biosca Alabart
Núria Biosca Costa
Josep Casajuana López
Meritxell Casajuana Vendrell
Jaume Murgó Janita
Francesc Romagosa Roca
Mª Àngela Serra Sors
Montserrat Vendrell Marín

Alina Antonell Cledera
Lluís Busquets Serrat
Pere Busquets Serrat
Paquita Cledera Ballesteros
Magda Davi Pollina
Mª Montserrat Germà Ullés
Mª Dolors Ros Casanovas
Joan Sanosa Torrella
Vicenç Serra Mañosa
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Grup de Natura
AGENDA NOVEMBRE
Excursió a la Serralada del Montseny
Itinerari: Font de Passavets, Turó de l’Home, les Agudes, font del Briançó, font de Passavets.
Hores de camí: 3 hores, aproximadament. Recorregut d’uns 9 km i 500 m de desnivell.
Sortida: 8h del matí de l’IES Castellar i desplaçament en cotxes particulars.
Vocals: Francesc Deu i Elvira Guàrdia. (tels. 671 265 734 i 636 620 973)

Turó de l’home (Montseny)

www.feec.org

Butlletí

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