
Aquest recorregut, creat el passat 2002, visita un dels miradors 
més privilegiats de l’entorn de Caldes: el Turó de Casuc. El turó se 
situa per sobre del Morro de Porc, des d’on tenim una magnífica 
panoràmica amb les vistes sobre Sant Feliu de Codines, el Montseny 
i els cingles de Bertí. La ruta també passa molt a prop de les restes 
d’uns antics forns de calç que hi ha a la serra del Farell. 

Antic forn de calç

distància: 16,97 Km

durada: 2 h 52 min 

desnivell acumulat pujant: 496 m  

desnivell acumulat baixant: 525 m

ruta circular: NO

altitud màxima: 600 m

altitud mínima: 225 m

dificultat: *** (moderat)in
fo
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http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=712935

PUNTS
D’INTERÈS

Corriol: 41o 644728’ 2,1433420’’
Turó del cassuc: 41o 663847’ 2,1448450’’
El Cassuc Vell: 41o 672108’ 2,1355750’’
Font del rei: 41o 671185’ 2,1465610’’
El Castellvell: 41o 652837’ 2,1542620’’



km altitud descripció parcial total

0,000 205 Sortim de la Font del Lleó, carrer Vic, Plaça Marquès de Caldes 
(o plaça del Cargol), Raval del Remei fins a l’ermita. Seguim 
per la carretera que va a Sant Feliu de Codines, i després cap a 
l’esquerra agafem la carretera que puja a Sant Sebastià.

00:00 00:00

1,300 240 Passem pel costat del Càmping el Pasqualet, seguint la 
carretera asfaltada, fins a travessar el pont del Pascol. Després 
del pont agafem el camí de la dreta que va a la Torre Nova. 

00:15 00:15

2,100 300 Seguim la pista forestal, que comença a pujar. Uns 300 metres 
més endavant trobem una ramificació de tres camins, i cal 
agafar el de la dreta, que al principi va més planer, però que de 
seguida notarem que comença a pujar.

00:03 00:18

3,200 360 En una curva a la dreta surt un camí a l’esquerra que baixa 
lleugerament i cal agafar-lo. Una mica més endavant, i entre 
els arbres, a la nostra esquerra hi veiem la Torre Nova. 

00:22 00:40

3,900 370 Ens desviem per un camí estret que surt a la dreta , i puja fort 
entre els pins, just quan la pista que seguíem començava a 
baixar, després d’un revolt a la dreta.

00:10 00:50

4,300 430 Seguim pel camí de la dreta, més ample. No agafem el de 
l’esquerra.

00:05 00:55

4,500 440 Trobem unes oliveres mentre seguim pujant i arribem a una 
barraca a mà esquerra, a l’anomenada vinya del Guerxo. Una 
mica més amunt tenim una bonica panoràmica de la Torre 
Nova i al fons dels Cingles de Berti.

00:05 01:00

4,900 450 Arribem a la carretera nova del Farell, la travessem i agafem 
el corriol que surt just al davant. Només uns 50 metres 
després cal agafar el camí de la dreta que puja per sota els 
pals d’una linea elèctrica. ATENCIÓ, perquè el corriol no es 
distingeix massa. 

00:05 01:05

5,300 530 Arribem a dalt d’un turó, cap a la dreta hi ha un bonic mirador, 
nosaltres seguim endavant seguint la linea elèctrica. El camí va 
pujant i baixant seguint el contorn de la muntanya.

00:10 01:15

6,100 560 Arribem a la carretera vella del Farell. Seguim la carretera 
asfaltada uns 50 metres cap a l’esquerra i abans de la curva 
entrem en un corriol a la dreta, que torna a seguir la linea 
elèctrica.

00:15 01:30

6,500 600 El camí es suavitza un moment, just quan trobem una pista 
que puja de la dreta (ve d’uns FORNS DE CALÇ que hi ha 
més avall). La línia elèctrica va planejant i cal seguir-la tot i 
que el camí es poc fressat. Cal deixar el corriol de l’esquerra 
més marcat.

 00:10 01:40

6,900 605 Seguim el traç de la linia elèctrica fins que es creua amb una 
de telefònica. Baixem a la carretera asfaltada i la seguim cap 
a l’esquerra. A pocs metres, a la dreta, surt una pista forestal 
tancada amb una cadena, que la seguim cap al Morro de Porc.

00:10 01:50

7,500 580 Pasada la cadena, la pista empieza un ligero descenso y, antes de 
llegar a una curva cerrada a la derecha, en el margen izquierda de 
la pista, vemos los restos de dos antiguos pozos de hielo. Estamos 
justo encima del Morro de Cerdo.

00:05 01:55

8,200 580 Turó del Casuc. Excel·lent panoràmica: en un dia clar veiem des del 
litoral fins als Pirineus. Seguim la pista que comença a baixar.

00:15 02:10
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km altitud descripció parcial total

9,800 490 Deixem la pista ample i agafem un corriol a la dreta, que 
baixa fort. Aquest corriol el trobem just quan comencem 
a veure senyals blanques de pintura, i el camí forestal 
començava una lleugera pujada.

00:20 02:30

10,200 440 El corriol ens deixa a una pista més ample que seguim cap 
a la dreta.

00:10 02:40

10,600 450 S’acaba la pista en una clariana rodona i seguim pel corriol que surt 
just al davant. A baix es veu ja la casa de Les Elies.

00:10 02:50

10,800 450 Passem una torrentera seca, i agafem el corriol de l’esquerra, que 
baixa pel costat d’una casa en runes, sempre amb el torrent a la 
nostra esquerra, sense atravessar-lo mai.

00:05 02:55

11,400 325 Casa de la Elies. Travessem la riera de Caldes i trobem una 
pista ample que passa pel costat de la casa. Seguim cap a 
la dreta. A partir d’aqui cal seguir les marques blanques i 
grogues del PR C-9.1 que ens portarà fins a Caldes. 

00:10 03:05

12,800 310 Després de deixar una casa de pagès a la nostra esquerra, girem pel 
camí de la dreta, al costat d’una pedra molt gran.

00:15 03:20

13,700 280 Flanquejem la riera per la mateixa vora, a voltes travessant-la. 00:15 03:35
15,500 245 A l’esquerra del camí hi ha la casa del Castellvell de la 

Pedrera, i una mica més endavant, el camí està recobert de 
llambordes, doncs era l’antic camí de la pedrera. 

00:30 04:05

16,700 240 Arribem a la carretera de Caldes a Sant Sebastià, la seguim 
a l’esquerra i tornem a passar pel costat del Càmping el 
Pasqualet, i ara ja només cal desfer el mateix camí de l’anada.

00:20 04:25

17,900 205 Després de baixar pel Passeig del Remei, Plaça del Marqués 
de Caldes (o plaça del Cargol), carrer de Vic, arribem de nou 
a la Plaça de la Font del Lleó.

00:20 04:45

Carretera BV-1243 a Sant Sebastià de Montmajor km 0,3 
T (34) 938 654 695 • F (34) 938 667 580

08140 Caldes de Montbui 
GPS: 41o 38’ 39” / 2o 9’ 23” 

elpasqualet@elpasqualet.com
 www.facebook.com/CampingelPasqualet

www.twitter.com/elpasqualet
www.elpasqualet.com

obert del 15 de gener al 15 de desembre


