
Sender circular que segueix la base del PR-C 9 però que no 
necessita fer camí enrera per tornar a Caldes. Un cop arribem a 
l’anomenat Gorg de les Elies a través del PR- C9, enlloc d’enfilar-
nos cap a Sta. Ma. Del Grau, podem tornar cap a Caldes, seguint 
el curs de la riera. Passarem també per les antigues pedreres de 
Caldes, on a finals del s.XIX van fer milers de llambordes que 
es transportaven, amb uns feixucs carros estirats per bous fins a 
l’estació de tren de la població per portar-les a Barcelona i altres 
indrets amb el ferrocarril.

Gorg de les Elies

PR-C 9.1

distància: 6,99 Km

durada: 1 h 14 min 

desnivell acumulat pujant: 33 m  

desnivell acumulat baixant: 154 m

ruta circular: NO

altitud màxima: 349 m

altitud mínima: 205 m

dificultat: *** (fàcil)in
fo
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http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1372918

Ermita Del Remei: 41o 641409’ 2,1624250’’

Camping el Pasqualet: 41o 643552’ 2,1578450’’

Castellvell: 41o 652837’ 2,1542620’’

Casanova de les Elies: 41o 672764’ 2,1459670’’

Cada de les Elies: 41o 673658’ 2,1392040’’

Pont de la riera de Caldes : 41o 674657’ 2,1342680’’PU
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km altitud descripció parcial total

0,00 335 Creuem la riera de les Elies i seguim el camí riera avall. 00:00 00:00

0,250 335 Deixem un camí a l’esquerra que puja al restaurant El Fonoll. 00:04 00:04

0,317 340 Bifurcació. Seguim per la dreta en baixada. El camí que 
surt a l'esquerra ens duu a St. Feliu de Codines.

00:01 00:05

0,460 335 Trobem la Casa de les Elies a la dreta. 00:03 00:08

1,075 330 A l'esquerra hi ha la Casa Nova de les Elies. 00:08 00:16

1,195 320 Al costat d'una gran pedra a la dreta, surt un camí, que 
ens portarà fins a una petitat presa.

00:02 00:18

1,360 310 Creuem el torrent aprofitant que la petita presa deixa 
prous pedres visibles per retrobar el camí.

00:02 00:20

1,410 310 Deiexem una pista que ens surt a la dreta i seguim recte. 00:01 00:21

1,690 310 La pista descriu una gran curva cap a l'esquerra, en 
pujada, però nosaltres seguim per un camí que pren 
direcció sud, en baixada.

00:04 00:25

2,210 290 Deiexem una primera part de pedregam pel costat de la 
riera, i ens endinsem en una zona arbrada, deixant un 
camí a l'esquerra.

00:08 00:32

2,490 285 Tornem a entrar a la llera del riu, i seguim per entre les 
pedres i sempre pel marge esquerra del riu, fins arribar a 
unes canyes a la nostre esquerra, on hi entrarem per un 
petit caminet.

00:04 00:36

3,110 270 Creuem la riera per un petit pont fet molt artesanalment. 00:10 00:46

3,290 265 Trobem l'estructura d'un projecte de pont que havia de 
travessar la riera. Prenem el camí que comença al marge 
esquerre de la riera.

00:03 00:49

3,650 265 Trobem a la nostra esquerra un edifici mig derruït,  
que havia servit de barracons als treballadors de  
l'antiga pedrera.

00:06 00:55

4,450 245 A l'esquerra del camí trobem la casa del Castellvell de la 
Pedrera. Deixem un camí que surt a la dreta.

00:12 01:07

5,280 230 Arribem a la carretera de Caldes a St.Sebastià, després 
de fer un tram de camí amb llambordes, que era l'antic 
camí de la pedrera. Seguim la carretera asfaltada cap a 
l'esquerra.

00:17 01:24

5,680 240 A la dreta trobem l'entrada del Càmping "El Pasqualet". 00:04 01:28

5,960 240 Arribem a la carretera de Caldes a St. Feliu de Codines, i 
torcem a la dreta en direcció a Caldes.

00:04 01:32

6,165 225 A la nostra esquerra trobem l'ermita de la Mare de Deu 
del Remei, lloc tradicional d'aplecs per a la gent de Caldes. 
Seguim baixant pel passeig del Remei, que ens ofereix 
una completa vista de la serra del Farell.

00:02 01:34

6,530 220 Prenem el carrer del raval del Remei, a la nostra dreta. 00:04 01:38

6,700 210 Arribem a la plaça del Cargol, i travessant-la prenem el 
carrer de Vic.

00:03 01:41

6,980 205 Passant pel davant dels jardins del balneari Broquetas, 
arribem de nou a la plaça de la Font del Lleó.

00:03 01:44
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Càmping El Pasqualet

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


