
Variant del PR que permet fer cim al punt més alt de la serra del 
Farell. Des del mirador de la Serra Llisa ens enfilem per anar a 
trobar el Pic del Vent (815m.) i gaudir d’una magnífica panoràmica 
del Vallès i del Barcelonès, la serralada prelitoral, el massís del 
Montseny i, si mirem a ponent, la Mola i el Montcau. 

Vistes des del Pic del Vent

PR-C 9.2

distància: 1,74 Km

durada: 30 min 

desnivell acumulat pujant: 116 m  

desnivell acumulat baixant: 113 m

ruta circular: NO

altitud màxima: 810 m

altitud mínima: 704 m

dificultat: ** (fàcil)in
fo

PR-C 9.2 01



PR-C 9.2 02

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1374198

Pic del Vent (815m):  
41o 655367’ 2,1282810’’PUNT

D’INTERÈS



km altitud descripció parcial total

0,000 695 A partir de la Serra Llisa, i després d'admirar les 
magnífiques vistes que tenim del Vallès, podem enfilar el 
camí de la dreta que ens portarà al cim més alt de la serra 
del Farell.

00:00 00:00

0,520 730 Després de seguir la pista que ve de la Serra Llisa, trobem a 
la nostra esquerra un dipòsit metal.lic que serveix de reserva 
d'aigua, en cas d'incendi forestal.

00:07 00:07

1,225 760 Just abans d'arribar a una placeta rodona, asfaltada, 
enfilem a l'esquerra per un corriol que puja entre les 
roques, passant entre una instal.lació d'antenes. Uns 
metres més amunt el camí es fa més evident.

00:09 00:16

1,425 800 Després de pujar entre les roques, algun tram boscós, i 
també garrics i mata baixa, arribem a una creu, a molt 
pocs metres del cim.

00:06 00:22

1,500 816 Cim del Pic del Vent, marcat per un vèrtex geodèsic, des 
d'on podem gaudir d'una vista privilegiada.

00:01 00:23

1,510 815 Desfem uns metres el camí que ens ha portat fins aquí, 
i també per un corriol que surt a la nostra dreta, cap a 
ponent,baixem cap a enllaçar amb el PR C-9. Cal anar 
amb compte amb el camí de baixada doncs en alguns 
moments la pendent és bastant pronunciada.

00:01 00:24

1,910 695 Arribem a una esplanada amb una gran alzina al mig. De 
l'esquerra ens arriba la pista que prové de la Serra Llisa, i 
enllacem amb el PR C-9.

00:07 00:31

PR-C 9.2 03

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


