
Prop de Caldes discorre el GR-5 que uneix Canet de Mar i Sitges 
per l’interior. El PR-C 9 és un sender de petit recorregut que uneix 
Caldes amb aquest GR-5 a l’alçada de l’ermita de Santa Maria 
del Grau. Des de la Serra Llisa, podem admirar les magnífiques 
panoràmiques o aturar-nos a Sant Sebastià de Montmajor.

Ermita de Santa Maria del Grau

PR-C 9

distància: 14,2 Km

durada: 3 h 52 min 

desnivell acumulat pujant: 704 m 

desnivell acumulat baixant: 481 m

ruta circular: NO

altitud màxima: 700 m

altitud mínima: 192 m

dificultat: **** (moderada)in
fo

PR-C 9 01



PR-C 9 02

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1372937

Aparcament estació de bus: 41o 628946’ 2,166163’’
Aparcament zona esportiva: 41o 63677’ 2,157995’’
Sant Miquel de l’Arn: 41o 631075’ 2,157995’’
Camí de la Torre Roja: 41o 635333’ 2,1406’’
Collet del català: 41o 6373’ 2,133033’’
Alzina de les Tuies: 41o 643897’ 2,122938’’
Serra Llisa: 41o 647764’ 2,120139’’
Obaga del Farell: 41o 655946’ 2,124786’’
Desviament: 41o 660465’ 2,11847’’
Torre del rellotge: 41o 663638’ 2,117141’’
Pont de la riera: 41o 674589’ 2,134101’’
Gorg de les Elies: 41o 676077’ 2,132983’’
Santa Maria del Grau : 41o 678463’ 2,129019’’PU
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km altitud descripció parcial total

0,00 205 La Plaça de la Font del Lleó és el punt d’inici del sender;  
es pren el carrer del Pont, darrere l’hotel balneari Broquetas.

Apunt històric
plaça de la font del lleó
Aquesta plaça pren el nom de la font, construïda l’any  
1581, i renovada els anys 1822 i 1927, d’estil noucentista. 
L’aigua brolla contínuament a una temperatura de 70º C 
essent una de les més elevades de la Península Ibèrica.  
El broll d’aigua surt de la boca d’un cap de lleó.  
L’última restauració fou realitzada per l’arquitecte de la 
segona generació modernista Manel Raspall (1877-1937)  
i per l’escultor E. Arnau. Antigament es deia font dels 
Escaldadors, en referència als escaldadors de vímets.

termes romanes
L’edifici de les termes romanes fou construït al llarg dels  
segles I aC. - I dC. Les termes que coneixem són només  
una petita part del gran establiment termal existent a  
l’època de l’imperi. Varen funcionar com a piscina termal  
fins al segle XIV, i tenien el nom de banys comuns.  
Sobre les termes s’hi va edificar un edifici que va ser  
enderrocat l’any 1956, que va deixar-les al descobert en 
el seu estat actual. La restauració durà un any, i van ser 
inaugurades el 9 de juny de 1957.

carrer del pont
El carrer del Pont està ja datat al 1311. Un document de  
1563 indica que en aquell temps es deia “Vulpsegura”.

00:00 00:00

0,224 200 Es creua el pont romà, per saltar a l’altra banda de la  
riera de Caldes.

Apunt històric
pont romànic  
La documentació més antiga del pont romànic data de 
l’any 1226. Sembla que va ser construït al segle XIII amb 
modificacions posteriors. D’estil romànic, aprofita l’estructura 
i situació d’un pont anterior, segurament romà, del qual 
només queda la base del pilar central, la de l’estrep dret,  
i potser també alguna resta de l’esquerre.

00:03 00:03

0,380 210 Arribats a la plaça de Taunusstein (vila d’Alemanya 
agermanada amb Caldes de Montbui), es pren el camí  
a l’esquerra que ens duu cap a Can Picanyol.

00:03 00:06

0,570 220 Per l’esquerra se’ns uneix un camí que ve del Pinatar. 00:02 00:08

0,675 215 Deixem un trencall a la dreta i més endavant trobem  
Can Picanyol a l’esquerra, passant per sota d’una línia 
elèctrica d’alta tensió; seguim endavant en direcció al  
bosc, entre camps i fruiters.

00:01 00:09

1,100 230 Bifurcació. Seguim pel corriol que surt per l’esquerra. 00:05 00:14

1,300 230 Abans d’emprendre una pujada bosc endins, deixem a 
l’esquerra un corriol que, en baixada i creuant la riera,  
duu a la font de les Escales i que pot seguir-se escales 
amunt, fent una variant que s’uneix de nou al sender 
principal, més endavant.

00:02 00:16

PR-C 9 03



km altitud descripció parcial total

PR-C 9 04

1,430 240 A la dreta, deixem l’inici de la variant del Gorg d’en 
Pèlags, força interessant de visitar, però que ens desvia 
del camí principal, que s’ajunta de nou amb ell a l’alçada 
del km 2,530. El trobem marcat amb punts de color blanc, 
però cal anar en compte, doncs passa molt pròxim a un 
camp de tir.
Apunt històric
pont romànic
L’origen de la denominació del gorg ens remet a una locució 
llatina datada el 1340: “loco vocato Pelech cubertrac”. És un 
saltant del riu de Codonys, més avall de la masia del Pascol.

00:03 00:19

1,560 245 Per l’esquerra, en una esplanada, se’ns uneix al corriol 
procedent de la font de les Escales.

00:02 00:21

1,750 250 Després d’una pujada sostinguda arribem a una 
important cruïlla de camins, on hi havia hagut el Roure 
Gros, i se’ns obre davant nostre una gran plana que arriba 
fins a Palau de Plegamans i Sentmenat.

00:03 00:24

En aquest punt se separa al nostre sender de la variant del    
GR 97.2 que ens porta fins a Torre Marimon on enllaça 
amb el GR 97 (Sant Celoni -La Beguda Alta). Per seguir 
el nostre sender torçarem a la dreta passant sota la línia 
d’alta tensió.
Apunt històric
el roure gros  
El Roure Gros de Can Corró estava situat entre el mas d’en 
Corró i el termal de Sentmenat. Era el més gran de la rodalia.

1,865 265 A la nostra esquerra trobem les runes de l’antiga ermita 
de Sant Miquel dels Arcs (o de l’Arn), datada ja a l’any 
1027. Després, deixem una pista a l’esquerra i prenem 
el camí en direcció al bosc, enfilant-nos cap al turó de la 
Torre Roja.

00:02 00:26

2,530 305 En un revolt ens arriba per la dreta la variant procedent 
del Gorg d’en Pèlacs.

00:08 00:34

3,170 365 A l’esquerra deixem la bifurcació que puja al turó de la 
Torre Roja, on podem visitar les restes d’un poblat ibèric, 
i, des d’una antiga torre medieval d’observació, podem 
disfrutar d’una bella panoràmica de la plana.
Apunt històric
la torre roja 
La referència més antiga de la Torre Roja ve de l’any 1529.  
El nom primitiu d’aquest puig fortificat era Puig Castellar.  
En el turó, que s’eleva a 393 m sobre el nivell del mar, s’hi 
troba un gran jaciment arqueològic amb restes del segle IV aC 
fins al  I dC. Gràcies a la seva situació, els habitants del turó 
dominaven perfectament el pas a través de la riera de Caldes.

00:08 00:42

3,575 385 Bifurcació al Pascol. Deixem el camí a la dreta. El Mas 
Pascol apareix ja al segle XIII (“Paschal”), i es denomina 
Mas Pascual l’any 1353, o Mas Pascual de Rovinyó a partir 
del segle XV.

00:.05 00:47

4,075 390 El camí fa una lleugera baixada i torna a pujar.  
Es deixa a l’esquerra una bifurcació que va a Can Fruitós. 
Amb pujada i successives corbes arribem al collet del 
Català. Prenem al camí que ens fa girar 180º a la dreta. 
En aquest punt trobem la confluència amb el PR C48.3 
(Sentmenat - Gallifa).

00:06 00:53



km altitud descripció parcial total

PR-C 9 05

4,387 385 Deixem a la dreta un altre camí que va cap al Pascol, 
torçant a l’esquerra amb forta pujada.

00:04 00:57

4,640 405 Deixem un camí a l’esquerra amb pujada per a torçar  
pel de la dreta.

00:03 01:00

5,565 460 Arribem a un petit pla des d’on es dominen les restes  
de l’antiga pedrera. Seguim endavant direcció nord, 
deixant una torrentera a la nostre esquerra, en pujada  
i amb revolts.

00:08 01:08

5,970 520 El camí surt a una pista ampla procedent per la dreta  
de la carretera a Sant Sebastià. Girem cap a l’esquerra  
per l’esmentada pista.

00:07 01:15

6,410 535 El camí, després d’una baixada i pujada lleugeres, 
ens acosta a la carretera de la urbanització de Guanta, 
passant prop d’un antic refugi destruït. Deixem la pista 
per agafar un corriol que surt a la dreta en pujada. El 
sender coincideix amb el PR-C48 que ve de Gallifa cap a 
Sentmenat.

00:08 01:23

6,510 545 Arribant a l’alzina de la Tuies, que destaca per la seva 
grandària, deixem el camí per prendre un corriol,  
a l’esquerra, que arrenca just de sota l’alzina.  
L’alzina de la Tuies és el nom amb que la gent de 
Sentmenat anomena l’alzina de la Son; al nom prové  
de Can Tuies, de Sentmenat, que hi tenien una vinya.

00:02 01:25

7,120 695 A partir de l’alzina el camí presenta algunes dificultats 
fins a sortir a la carena de l’anomenada Serra Llisa,  
ja dalt de la serra del Farell. El nostre sender segueix  
una pista ampla que surt a l’esquerra i comença a baixar.  
Per la dreta d’aquesta pista puja un camí cap al Pic del 
Vent, el punt més alt de la serra del Farell, senyalitzada 
com a variant PR C-9,2.
Apunt històric
la serra llissa  
La serra Llisa és la part meridional de la carena del Farell. 
Sol dir-se que és el punt de la muntanya que més aviat es veu 
nevat.
el farell  
El Farell va ser una torre, prop de les elevacions de Montmajor, 
dita Farell (del llatí “Pharum” o en diminutiu “pharellum”) 
des d’on es feia vigilància i es donaven avisos de perill amb 
senyals de llum. En un document de l’any 1065 s’anomena un 
lloc del comtat de Barcelona en el qual hi ha un “allodium ... 
Qui afrontat... De meridie in ipsa torre de far... (un alodi que 
limita al sud amb la torre del Farell). Un privilegi del Comte de 
Barcelona de 1167 permet la construcció d’un mas al cim de la 
muntanya (“in ipso Farello”, anomenat així ja a l’any 1067).

00:17 01:42

7,625 680 Cruïlla. Deixem un camí a l’esquerra i seguim per la 
cresta de St. Sebastià de Montmajor.

00:06 01:48

7,755 695 A la dreta, a mig camí, trobem l’entrada d’un petit avenc. 00:02 01:50
8,490 695 Arribem a una gran esplanada presidida per una gran 

alzina, on s’ens ajunta per la dreta un camí que prové de 
l’hostal del Farell, situat a la carena de la serra i visible 
des de tota la vall. Entre aquest camí i el que ens ha portat 
aquí baixa un corriol que bé del Pic del Vent, i és l’enllaç 
de la variant que hem deixat a la serra Llisa. Seguim 
direcció St. Sebastià pel camí de l’esquerra.

00:08 01:58



km altitud descripció parcial total

PR-C 9 06

8,560 690 Bifurcació; seguim per la dreta. 00:02 02:00
8,835 650 Per la dreta se separa del nostre camí una pista que, 

tornant enrera, baixa fins la carretera de Caldes a Sant 
Sebastià de Montmajor.

00:03 02:03

8,865 645 Bifurcació. Seguim per la dreta, carenejant el serrat 
dels Cargols, anomenat així per l’abundància d’aquests 
moluscs, una mica més avall del serrat del Mas Prat,  
al costat mateix del camí que duu a la Riereta.

00:02 02:05

9,281 620 Trobem una altra esplanada, amb una alzina al mig. Hi ha 
una cruïlla de camins. Prenem el corriol de la dreta, que 
baixa directament a St. Sebastià de Montmajor, per un camí 
molt malmès per l’aigua i les motos, i amb un fort desnivell.

00:10 02:15

9,900 500 Arribem a una pista, després de deixar a l’esquerra la 
Torre del Rellotge, que seguirem cap a la dreta fins al 
llogaret de St. Sebastià de Montmajor. Cap a l’esquerra, 
seguint el PR C-48, aniríem cap al Castell de Gallifa.

00:20 02:35

10,085 505 Arribem a Sant Sebastià de Montmajor.
Apunt històric
sant sebastià de montmajor  
Petit poble agregat a Caldes de Montbui, documentat ja l’any 
1065. L’alou pertanyia al monestir de St. Cugat del Vallès al 
1098. La capella de St. Sebastià, d’estil romànic, consta d’una 
sola nau de volta de canó, sense arcs torals, amb un gran 
absis quadrangular de la mateixa altura, força peculiar, ornat 
externament d’arcuacions i bandes llombardes. El transepte 
presenta absidioles semicirculars, dues a la part nord, i una 
lateral a la part est, emmarcades per lesenes i frisos d’arcs cecs.

Sobre el creuer descansa el campanar, de planta quadrada 
i dos pisos, l’inferior amb finestres simples i el superior amb 
finestres dobles. Les celebracions en honor a St. Sebastià 
són molt antigues i segurament deurien aparèixer amb 
ocasió d’alguna de les epidèmies passades, ja que els fidels 
consideraven el màrtir assagetat com el sant allunyador 
de la pesta. Antigament la festa se celebrava el 20 de gener, 
però a partir dels anys 30 la festa se celebra el dia 1 de maig, 
coincidint amb la diada del Treball.

L’església de St. Sebastià és per les seves característiques una de 
les joies de l’art romànic de Catalunya, i ha estat seleccionada 
per a la seva reproducció en el Poble Espanyol de Montjuïc.

00:10 02:45

10,370 500 Passant per la gran esplanada d’herba, s’arriba a un corriol 
que remunta uns petits relleus.

00:05 02:50

10,995 545 El corriol arriba a una pista apta per a vehicles que prové 
de la carretera. La seguim cap a l’esquerra, en baixada.

00:08 02:58

11,266 535 Bifurcació. Seguim la pista de l’esquerra amb forta 
baixada.

00:02 03:00

11,470 515 Passem pel costat del mas anomenat  “El Ginestós”  
(Can Martín).
Apunt històric
el ginestós
El mas Ginestós està datat ja al 1316 (“mansi Genestos”), i és 
anomenat Mas Ginestós de la Vila a partir del segle XIX. Va 
quedar agregat a la parròquia de St. Sebastià l’any 1868.

00:04 03:04

12,015 460 Per l’esquerra trobem el camí procedent de St. Sebastià, 
tallat en l’actualitat

00:03 03:07



km altitud descripció parcial total

PR-C 9 07

12,420 430 Entrada a la masia del Ginestós. Després de passar el camí 
que porta a la masia, deixarem la pista principal per agafar 
un corriol a l’esquerra.

00:08 03:15

12,610 410 Tornem a enllaçar amb la pista principal i seguim baixant. 00:02 03:17
12,831 385 S’uneixen per l’esquerra dos camins: un procedent de la 

Casa de la Vila, i un altre procedent de Sant Sebastià.
Apunt històric
casa de la vila 
La Vila és el nom d’un mas pertanyent antigament a la 
parròquia de Gallifa, anomenat des de 1565 “Casa de la Vila”, 
i pertanyent a la parròquia de St. Sebastià des de 1868.

00:02 03:19

13,415 335 Creuem la riera de les Elies pel pont de formigó existent. 
Al fons pot veure’s quant l’aigua és abundant, el gorg de 
les Elies. Deixem a la dreta el camí ample, que va cap a la 
casa de les Elies i torna cap a Caldes constituint la variant 
PR C-9.1, i nosaltres torcem a l’esquerra.

00:08 03:27

Apunt històric
les elies 
La casa de Les Elies és citada al 1353 (“lo mas de ses Alies dez 
cabots”). EL mas ha donat nom a tot el paratge, al gorg i a la 
mateixa riera, dita també de Gallifa i de Caldes.

13,660 335 En direcció al gorg de Elies, passem per uns camps 
abandonats fins a creuar la riera, just davant del gorg.

00:03 03:30

13,720 340 Ens enfilem pel rocam just enmig de les dues rieres,  
per un corriol que puja fort i bastant erosionat.

00:02 03:32

13,840 365 En una curva molt pronunciada cap a la dreta ens surt  
de front un corriol que porta a Sant Sebastià marcat com  
a PR C-48.2. Seguim a la dreta pujant.

00:04 03:36

13,970 385 Arribem a una pista, que prenem cap a l’esquerra. 00:05 03:41
14,300 410 Passant per un bosc de pins arribem a l’ermita de Santa 

Maria del Grau, on també es conserva una antiga torre  
i una edificació en runes.

00:04 03:45

14,570 420 A molt poca distància, arribant a una esplanada pel mateix 
camí, retrobarem finalment el G.R.-5, on es forma un 
triangle de camins.

00:05 03:50

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



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

PR-C 9.1 01



PR-C 9.1 02

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

PR-C 9.1 03



PR-C 9.1 04

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



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
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Part d’un sender promogut per diverses entitats l’any 1997 que 
uneix Sant Celoni i La Beguda Alta d’Abrera. La variant que 
esmentem del GR-97 és més transitada que el mateix tronc ja que 
passa pels Lledoners i el turó de Can Camp, creua el poble per la 
plaça de la Font del Lleó i enfila cap al roure Gros per anar de nou al 
tronc principal, a l’alçada de la Torre Marimon. 

Bifurcació del camí al Roure Gros

GR - 97.2

distància: 10,02 Km

durada: 1 h 47 min 

desnivell acumulat pujant: 197 m  

desnivell acumulat baixant: 256 m

ruta circular: NO

altitud màxima: 364 m

altitud mínima: 168 m

dificultat: ** (fàcil)in
fo

GR - 97.2 01



GR - 97.2 02

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1437692

Torre Marimón: 41o 612923’ 2,1696960’’

Roure Gros: 41o 631179’ 2,1490550’’

Plaça de la Font del Lleó: 41o 634617’ 2,1620480’’

Plaça de Taunnustein: 41o 635850’ 2,1587330’’

Mas Manolo: 41o 635119’ 2,1764580’’

Font de La Borda: 41o 636622’ 2,1793350’’PU
N

TS
D

’I
N

TE
R
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km altitud descripció parcial total

0,000 290 Des del GR-97 al seu pas per la urbanització Els 
Lledoners, comença la variant GR 97-2 que ens porta 
a Caldes de Montbui es surt del PK 12,357 del tram de 
les Franqueses a Caldes del GR-97, a la carretera de 
Granollers a Caldes. Agafem l'avinguda dels Lledoners, 
l'antic camí ral de Caldes, en direcció nord, i anem pujant 
en direcció al camp de golf.

00:00 00:00

1,160 345 Després de fer un bon tram de carretera, i just abans d'una 
corba bastant important cap a la dreta, prenem, un camí de terra 
que surt a l'esquerra, que es fica dins un bosc de pins i alzines.

00:15 00:15

1,320 350 Deixem un camí que ens surt a la dreta, seguim recta en baixada. 00:03 00:18

1,480 340 Deixem un altre camí que surt a la dreta, i arribem a 
les proximitats d'una zona amb parcel.les marcades per 
urbanitzar. Sense arribar-hi tombem cap a la dreta.

00:02 00:20

1,750 330 Cruïlla de camins. Seguim recte. 00:05 00:25

1,780 330 Bifurcació.Es deixa la pista de l'esquerra i seguim pel de 
la dreta.

00:01 00:26

1,935 320 S'abandona la pista forestal, que va a Can Camp, i es 
continua a l'esquerra per una altra.

00:02 00:28

1,995 320 Es deixa el camí principal a l'esquerra, i es continua pel de 
la dreta baixant.

00:01 00:29

2,330 290 Es deixa la pista, que revolta a l'esquerra, i es tira per una 
altra de més estreta que baixa tot dret. Més endavant la 
pista es converteix en un corriol de fort pendent i molt 
erosionat pels efectes de l'aigua.

00:04 00:33

2,495 260 Torrent de Can Camp. Es passa a l'altra riba i es va cap a 
l'esquerra pel corriol que baixa de Can Camp. Es passa pel 
costat d'una caseta d'aigües, i es continua per la llera del 
torrent.

00:02 00:35

2,935 250 Passem pel costat d'una altra caseta d'aigües, a la nostra 
dreta i un abundant canyissar a l'esquerra.

00:07 00:42

3,165 240 El camí s'uneix a un altre que surt per La dreta. Seguim 
recte baixant.

00:02 00:44

3,275 230 A sota del camí, a l'esquerra, hi trobem la font de la 
Borda. Una taula i un mur que fa de banc conviden 
a gaudir de la frescor de l'indret, envoltats de bons 
exemplars de roures i alzines.

00:01 00:45

3,465 225 Carretera de Granollers a Caldes. Just abans d'arribar-hi 
seguim per la dreta per una vorera condicionada per als 
vianants, i pocs metres més endavant tornem a girar cap 
a la dreta.

00:03 00:48

3,710 230 Deixem a la dreta el Mas Manolo, antiga residència de 
l'escultor Manolo Hugué, que s'està habilitant com a museu,  
i travessem la carretera de Barcelona a Moià (C-59) per accedir 
al nucli urbà de Caldes pel carrer de Manolo Hugué.

CALDES DE MONTBUI. Arribats al nucli urbà de Caldes 
seguim pel carrer Granollers, carrer Escoles Pies, baixant 
fins a la Plaça de l’Angel, carrer Asensi Vega fins a la plaça 
de l’Esglesia, cap a la dreta pel carrer del Forn i fins la 
plaça de la Font del Lleó.

00:03 00:51

GR - 97.2 03



km altitud descripció parcial total

GR - 97.2 04

4,900 205 Arribats al centre històric de la vila, aquí el G.R. Coincideix un 
tram amb el començament del P.R. C-9 (Caldes-Sta Ma del 
Grau i enllaç amb el G.R. 5). Seguim pel davant del balneari 
Broquetas cap a buscar el carrer del Pont.

00:21 01:12

5,124 200 Es creua el pont romà, per saltar a l'altra banda de la riera de Caldes. 00:03 01:15
5,280 210 Arribats a la plaça de Taunusstein (vila d'Alemanya 

agermanada amb Caldes de Montbui), es pren el camí a 
l'esquerra que ens duu cap a Can Picanyol.

00:03 01:18

5,470 220 Per l'esquerra se'ns uneix un camí que ve del Pinatar. 00:02 01:20
5,575 215 Deixem un trencall a la dreta, i més endavant trobem Can 

Picanyol a l'esquerra, passant per sota d'una linia elèctrica 
d'alta tensió; seguim endavant en direcció al bosc, entre 
camps i fruiters.

00:01 01:21

6,000 230 Bifurcació. Seguim pel corriol que surt a l'esquerra. 00:05 01:26
6,200 230 Cap a la dreta i en forta pujada en direcció al bosc. Deixem 

a l'esquerra el corriol que porta a la font de les Escales.
00:02 01:28

6,330 240 Deixem a la dreta un camí que va al gorg d'en Pèlags. 00:03 01:31
6,650 250 Després d'una pujada sostinguda arribem a una important 

cruïlla de camins, on hi havia hagut el Roure Gros. Aquí 
deixem de coincidir amb el PR C-9 que s'enfila pel camí 
de la dreta cap a la Torre Roja. També es deixa el camí que 
duu a Sentmenat cap a ponent i continuem per l'esquerra, 
direcció sud, carenejant entre conreus i oliveres per l'antic 
camí ral de St. Llorenç Savall a Barcelona.

00:05 01:36

7,295 230 Girem cap a l'esquerra, abans d'arribar a l'entrada d'unes granges. 00:08 01:44

7,585 230 Girem a la dreta, seguint la mateixa pista que portàvem. 00:02 01:46

8,176 195 Deixem un camí a l'esquerra. 00:07 01:53
8,225 190 Arribem a la carretera de Caldes a Sentmenat, i seguim 

un tros per aquesta, cap a la dreta.
00:01 01:54

8,475 200 Deixem la carretera a Sentmenat, i agafem per la petita carretera 
asfaltada (BV-1423), a l'esquerra que ens portarà fins a la Torre 
Marimon per l'antic camí ral de Caldes a Palau Solità.

00:03 01:57

9,920 180 Arribem a la Torre Marimon, antiga Escola Superior 
d'Agricultura, construïda per la Mancomunitat de 
Catalunya, i a la plaça retrobem el GR - 97.

00:23 02:20
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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
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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. 

Pi cargolat

El Turó Gros

distància: 7,24 Km

durada: 1 h 25 min 

desnivell acumulat pujant: 164 m  

desnivell acumulat baixant: 164 m

ruta circular: SÍ

altitud màxima: 351 m

altitud mínima: 205 m

dificultat: * (fàcil)in
fo

El Turó Gros 01



El Turó Gros 02

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1437772

PUNTS
D’INTERÈS

Torre de la presó: 41o 635174’ 2,1631080’’
Torrent de Can Camp: 41o 641047’ 2,1807830’’
Mas Manolo: 41o 635119’ 2,1764580’’
Font de La Borda: 41o 636622’ 2,1793350’’



El Turó Gros 03

km altitud descripció parcial total

0,000 205 Sortim de la plaça de la Font del Lleó, i enfilem pel carrer 
Bellit i carrer Bigues fins a trobar la carretera C -59 de 
Barcelona a Moià.

00:00 00:00

0,900 260 Creuem la carretera i seguim recta pel carrer que va al 
cementiri de Caldes.

00:11 00:11

1,115 265 Deixem l'entrada al cementiri a la dreta i pugem pel camí 
que segueix a l'esquerra.

00:04 00:15

1,365 285 Deixem un camí a la dreta que va a Can Camp i seguim 
pujant per la pista principal.

00:04 00:19

1,530 305 Deixem un camí a la dreta. 00:03 00:22
1,820 315 Seguim recta. Deixem un altre camí a la dreta. 00:05 00:27
2,163 335 Arribats al pla, deixem un camí a l'esquerra, i al fons 

veiem les instal.lacions del camp de golf.
00:05 00:32

2,380 330 Deixem a la nostra dreta una caseta d'aigües i un 
transformador de la llum.

00:03 00:35

2,790 335 Prat de Can Camp. A l'esquerra puja una carretera 
asfaltada a l'entrada de les instal.lacions del camp de golf. 
Seguim pel camí de la dreta.

00:06 00:41

3,265 355 Arribem a una carretera asfaltada, que prenem cap a la 
dreta. És el Camí Antic de Caldes a Sta. Eulàlia.

00:07 00:48

3,515 345 Deixem la carretera asfaltada i girem cap a la dreta. Fins 
a l'entrada de Caldes coincidim també amb la variant 
del GR 97-2, i per aquest motiu trobarem també el camí 
marcat amb senyals vermelles i blanques.

00:03 00:51

3,675 350 Deixem un camí que ens surt a la dreta, seguim recta en baixada. 00:03 00:54
3,835 340 Deixem un altre camí que surt a la dreta, i arribem a 

les proximitats d'una zona amb parcel.les marcades per 
urbanitzar. Sense arribar-hi tombem cap a la dreta.

00:02 00:56

4,150 330 Bifurcació. Es deixa la pista a l'esquerra i seguim pel de la dreta. 00:06 01:02
4,305 320 Deixem la pista forestal, que va a Can Camp, i continuem 

a l'esquerra per un altre camí.
00:02 01:04

4,365 320 Es deixa el camí principal a l'esquerra, i es continua pel de 
la dreta, baixant.

00:01 01:05

4,700 290 Es deixa la pista, que revolta a l'esquerra, i es tira per una 
altra de més estreta que baixa tot dret. Més endavant la 
pista es converteix en un corriol de fort pendent i molt 
erosionat pels efectes de l'aigua.

00:04 01:09

4,865 260 Torrent de Can Camp. Es passa a l'altra riba i es va cap a 
l'esquerra pel corriol que baixa de Can Camp. Es passa pel costat 
d'una caseta d'aigües, i es continua per la llera del torrent.

00:04 01:13

5,305 250 Passem pel costat d'una altra caseta d'aigües, a la nostra 
dreta i un abundant canyissar a l'esquerra.

00:07 01:20

5,535 240 El camí s'uneix a un altre que surt per l'esquerra.  
Seguim recta baixant.

00:02 01:22

5,645 230 A l'esquerra hi trobem la font de la Borda. Una taula i 
un mur que fa de banc conviden a gaudir de la frescor de 
l'indret, envoltats de bons exemplars de roures i alzines.

00:01 01:23

5,835 225 Carretera de Granollers a Caldes. Just abans d'arribar-hi 
seguim per la dreta per una vorera condicionada per als 
vianants, i pocs metres més endavant tornem a girar cap 
a la dreta.

00:03 01:26



km altitud descripció parcial total

6,080 230 Deixem a la dreta el Mas Manolo, antiga residència de 
l'escultor Manolo Hugué, que s'està habilitant com a 
museu, i travessem la carretera de Barcelona a Moià   
(C -59), per accedir al nucli urbà de Caldes pel carrer 
Manolo Hugué.

00:03 01:29

6,300 230 El carrer Manolo Hugué ens porta fins a l'avinguda 
Fontcuberta, on deixem de seguir el GR -97.2, seguim 
pel carrer Ramon i Cajal, agafem el carrer Balmes cap al 
carrer Bigues que ens porta fins al carrer Major.

00:04 01:33

7,300 205 Travessem el carrer Major, baixem pel carrer Bellit i 
arribem a la plaça de la Font del Lleó.

00:12 01:45

El Turó Gros 04
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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

El Morro de Porc i els forns de Calç 01

 El Morro de Porc  
i els forns de Calç



El Morro de Porc i els forns de Calç 02

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

El Morro de Porc i els forns de Calç 03



El Morro de Porc i els forns de Calç 04

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



Gorg d’en Pèlags

Les Fonts

distància: 15,07 Km

durada: 2 h 47 min 

desnivell acumulat pujant: 512 m  

desnivell acumulat baixant: 587 m

ruta circular: NO

altitud màxima: 551 m

altitud mínima: 204 m

dificultat: *** (moderat)in
fo

Les Fonts 01

Tot sortint de Caldes cap a ponent passem primer pel Gorg d’en 
Pèlags i la seva font, tot seguit la Font Falsa i la Font de les Noeretes, 
baixant per Guanta fins arribar a la Font del Bou, tornant a Caldes 
pel poblat íber de la Torre Roja, passant per la Font del Xec i la Font 
de les Escales. Aquest sender passa per mitja dotzena de fonts, 
alguna molt perduda, el desnivell és força acusat i part del sender es 
repeteix en l’anada i la tornada. 



Les Fonts 02

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=712945



km altitud descripció parcial total

0,000 205 Sortim de la Plaça de la Font del Lleó, seguint el mateix 
recorregut que el PR C9, prenent pel carrer del Pont, 
darrere l’hotel balneari Broquetas.

00:00 00:00

0,224 200 Es creua el pont romànic, passant a l’altre banda de la riera 
de Caldes.

00:03 00:03

0,380 210 Arribats a la plaça de Taunusstein, prenem el camí de 
l’esquerra que ens porta en direcció a Can Picanyol, 
seguint les marques del PR C9.

00:03 00:06

0,570 220 Per l’esquerra se’ns uneix un camí que ve del Pinatar. 00:02 00:08

0,675 215 Deixem un trencall a la dreta, i més endavant passem Can 
Picanyol, a l’esquerra.

00:01 00:09

1,100 230 Bifurcació. Seguim pel corriol que surt per l’esquerra. 00:05 00:14

1,300 230 El corriol ens porta a una pista més ample, que prenem 
cap a la dreta, en forta pujada. Enfront nostre un corriol 
que baixa cap a la Font de les Escales, serà el nostre camí 
de retorn.

00:02 00:16

1,430 240 Arribem a un petit replà, on deixem de moment el PR, 
per seguir pel caminet de la dreta, en direcció al Gorg d’en 
Pèlags. Està senyalitzat amb punts blancs.

00:03 00:19

1,610 260 Agafem pel camí de l’esquerra, més planer que el que 
puja per la dreta.

00:03 00:22

1,790 250 Travessem el rierol que baixa del Gorg d’en Pèlags. 00:03 00:25

1,925 270 Deixem el camí que va planejant i ens enfilem per un 
corriol petit que surt per l’esquerra.

00:05 00:30

2,085 285 Petit replà i clariana. Al nostre davant el Gorg d’en Pèlags 
amb el salt d’aigua, i a l’esquerra la FONT DEL GORG. 
Agafem el camí que puja per les pedres i passa per sobre 
la font. IMPORTANT NO SORTIR DEL CAMÍ PER LA 
PROXIMITAT DEL CAMP DE TIR.

00:04 00:34

2,125 295 Agafem el camí de l’esquerra. El camí s’enfila bastant. 00:01 00:35

2,150 305 Agafem altre cop el camí cap a l’esquerra, i sortirem a una 
clariana, amb un camí més ample i planer.

00:02 00:37

2,300 305 Retrobem la pista ampla que segueix el PR, i pugem cap a 
la dreta. Seguint les marques grogues i blanques del PR i 
la pista principal arribem fins al Collet del Català.

00:02 00:39

3,850 390 Arribats al Collet del Català prenem el primer camí de la 
dreta, direcció a St. Sebastià pel PR C9.

00:23 01:02

4,165 385 Deixem a la dreta un camí que va al Pascol, torçant a 
l’esquerra amb forta pujada i seguint sempre el PR.

00:04 01:06

5,745 520 El camí surt a una pista ampla procedent per la dreta de 
la carretera de St. Sebastià. Girem cap a l’esquerra per 
l’esmentada pista.

00:29 01:35

6,185 535 Arribem a una cruïlla on deixarem el PR C9 que cap a 
la dreta puja a St. Sebastià pel Pic del Vent, i nosaltres 
seguim recta per la mateixa pista direcció Sentmenat pel 
PR C48.

00:07 01:42

6,270 530 Després de passar una cadena arribem a una cruïlla de 
carrers sense pavimentar pertanyents a la urbanització de 
Guanta. Seguim pel que surt enfront nostre, sense deixar 
les marques del PR C48.

00:02 01:44

Les Fonts 03



Les Fonts 04

km altitud descripció parcial total

6,570 505 Deixem el PR que segueix pel carrer de l’esquerra i 
nosaltres anem cap amunt pel de la dreta.

00:04 01:48

7,895 520 A mà dreta del camí observem unes roques amb restes 
de tosca i tot seguit veiem un corriol  que s’enfila amunt, 
cap a la FONT FALSA, que es troba uns 50 m separada 
del camí.

00:17 02:05

7,995 505 S’acaba el carrer de la urbanització, i nosaltres seguim 
per un corriol cap a l’esquerra, en direcció a la riera de 
Guanta, que tot seguit creuarem. Tornem a seguir els 
senyals grocs i blancs, ara del PR C48.

00:24 02:09

8,340 440 Tornem a creuar el torrent per 2a vegada 00:09 02:18

8,415 435 FONT DE LES NOERETES. El camí ens porta fins aquesta 
font generalment de raig abundant. Seguim pel camí 
marcat cap a l’esquerra.

00:03 02:21

8,500 430 Sortim de nou a un carrer de la urbanització, i seguim cap 
avall, a la dreta.

00:05 02:26

8,920 405 A la nostra esquerra la casa de Guanta. Seguim baixant 
per la pista principal.

00:05 02:31

9,465 380 ATENCIÓ !!! Després de passar dos camins a la dreta des 
de la casa de Guanta prenem un corriol a l’esquerra, poc 
visible. Deixem de seguir els senyals del PR.

00:07 02:38

9,905 330 El corriol ens porta cap al fons de la vall, a buscar de nou 
la riera de Guanta, però abans trobem un antic forn de 
calç, i tot seguit arribem just sota el salt de Guanta.

00:10 02:48

10,005 325 Baixem un tros pel llit de la riera, generalment seca o amb 
poca aigua, i tot seguit trobem un camí cap a l’esquerra.

00:03 02:51

10,045 330 Agafem el camí de la dreta, que baixa. 00:03 02:54

10,150 305 Travessem el torrent i arribem a la FONT DEL BOU. 00:02 02:56

10,245 305 Deixem un camí a l’esquerra. 00:03 02:59

10,605 310 Arribem a una esplanada i agafem primer cap a l’esquerra 
i uns metres més endavant tombem pel camí de la dreta, 
enmig d’unes oliveres.

00:03 03:02

10,970 310 Just abans d’arribar a una casa de pagès, Can Senosa, 
prenem un corriol que s’enfila per l’esquerra.

00:06 03:08

11,280 365 Arribem a una pista ampla i anem cap a la dreta. 00:07 03:15

11,385 370 Som al Pla de les Absoltes, i agafem cap a l’esquerra 
seguint les marques del PR C48.3, en direcció a la 
muntanya de Can Fruitós

00:02 03:17

11,735 370 A la dreta desviació a la Font del Xec, que es troba uns  
50 m. Per sota del camí. Seguim per la pista principal.

00:06 03:23

11,985 390 Tornem a ser al Collet del Català, i prenem el camí que va 
direcció Caldes seguint el PR C9.

00:03 03:26

12,885 370 Després de passar el camí que va al Pascol, trobem a la 
dreta un camí que va a la Torre Roja. Deixem les marques 
del PR C9.

00:13 03:39

13,265 375 Després de trobar les runes del poblat Íber arribem a 
la Torre Roja, des d’on podem gaudir d’una magnifica 
panoràmica. Pel corriol que surt darrera la Torre baixem 
cap a Caldes.

00:05 03:44



Les Fonts 05

km altitud descripció parcial total

13,755 275 Arribem a una pista ampla i seguim sempre la direcció de 
baixada, que ens porta fins a l’antic Roure Gros.

00:08 03:52

14,105 235 En un revolt bastant pronunciat a l’esquerra agafem el 
corriol de la dreta, mig amagat, que ens porta fins a unes 
escales que baixem.

00:05 03:57

14,185 220 FONT DE LES ESCALES. 00:04 04:01

14,235 230 Sortim a una cruïlla de camins, i agafem el que surt més 
planer enfront nostre. És el mateix per on hem començat 
el recorregut.

00:02 04:03

15,585 205 Seguint aquest camí arribem de nou a les primeres de 
cases de Caldes pel Camp de Futbol, i des d’aquí fins a la 
font del Lleó, punt i final de la ruta.

00:16 04:19

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



Muntanya de La Mola, situada al Parc Natural de Sant Llorenç

Ruta dels 3 Monts

distància: 110,35 Km

durada: 6 dies 

desnivell acumulat pujant: 4.820 m  

desnivell acumulat baixant: 4.750 m

ruta circular: NO

altitud màxima: 1.268 m

altitud mínima: 116 m

dificultat: **** (itinerari molt llarg,in
fo

Ruta dels 3 Monts 01

Els 3 monts és l’itinerari senderista que uneix els parcs naturals del 
Montseny, Sant Llorenç del Munt i Montserrat a través d’una ruta 
senyalitzada, dividida en 6 etapes. Al llarg de 106 Km. descobrirem 
en tranquil·la progressió les formes canviants de la natura: es 
mostrarà silenciosa i eterna al Montseny, abrupta i salvatge a Sant 
Llorenç i l’Obac, màgica i capriciosa vora els relleus montserratins. 

requereix experiència)



Ruta dels 3 Monts 02

http://www.els3monts.cat

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


