
Aquest és un sender de major llargada i desnivell que l’anterior, 
orientat cap a la part est Sender que es mou per l’est de la població, de 
gran riquesa paisatgística, on podem trobar grans boscos, fonts, rieres. 

Ermita del Remei

Ruta del Remei

distància: 4,15 Km

durada: 49 min 

desnivell acumulat pujant: 72 m  

desnivell acumulat baixant: 82 m

ruta circular: SÍ

altitud màxima: 286 m

altitud mínima: 201 m

dificultat: * (fàcil)in
fo

Ruta del Remei 01



Ruta del Remei 02

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1437760

PUNTS
D’INTERÈS

Torre de la presó: 41o 635174’ 2,1631080’’
Ermita del Remei: 41o 641379’ 2,1624260’’
Can Or Jussà: 41o 647133’ 2,1670180’’
Can Carerac: 41o 648246’ 2,1691400’’



km altitud descripció parcial total

0,000 205 Comencem aquest itinerari de la Plaça de la Font del 
Lleó. Sortim de la plaça deixant el Balneari Broquetas a 
la nostra esquerra, i anem a buscar el carrer Bellit, fins al 
carrer Major, on girem a l'esquerra i pugem pel Passeig 
del Remei.

00:00 00:00

0,950 225 Arribem a l'ermita de la Mare de Déu del Remei, i seguim 
pel camí de terra que passa entre el restaurant i l'església.

00:12 00:12

1,110 230 Trobem un petit túnel que ens permet creuar la carretera 
de Barcelona a Moià.

00:03 00:15

1,240 230 Deixem un camí a l'esquerra. Seguim pujant 
lleugerament pel camí principal.

00:02 00:17

1,320 235 A la nostra dreta trobem la Font del Dimoni. 00:01 00:18

1,470 235 Trobem un camí a l'esquerra. Seguim recte. 00:03 00:21

1,550 240 Resclosa del Remei. Bifurcació de camins on cal agafar el 
de la dreta, que puja cap al bosc.

00:02 00:23

1,870 265 A l'esquerra deixem l'entrada al Mas Or Jusà. 00:05 00:28

2,100 280 Camí al Mas Can Cararac. Seguim pel camí de la dreta. 00:03 00:31

2,370 280 S'ens afegeix un camí per la dreta. Seguim recta en 
baixada per la pista principal.

00:04 00:35

3,300 250 Arribem a la carretera C -59 de Barcelona a Moià. Si 
seguim cap a l'esquerra enllaçarem amb la ruta del Turó 
Gros. Creuant la carretera, amb molta precaució, seguim 
pel caminet del nostre davant que ens portarà fins al 
carrer Bigues.

00:13 00:48

3,460 255 Seguim el carrer Bigues cap a la dreta, fins al carrer Major, 
que el creuem per anar a trobar el carrer Bellit, i d'aquest 
a la plaça de la Font del Lleó.

00:03 00:51

4,220 205 Plaça de la Font del Lleó. 00:08 00:59

Ruta del Remei 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


