
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

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


