El Paraigua, 2012-2013
Serra de l’Obac
Desplaçament: cotxes particulars. Preu: 14 € per persona (inclou kilometratge i no inclou
possible peatge als Túnels de Vallvidrera)
Hostalatge dissabte: Restaurant i apartaments Cal Carter. Plaça Tomàs Viver 1. Mura.
Tel. 93 831 70 36 (Sra. Fina) http://www.calcarter.net/index.html. Preu mitja pensió: 57 €.
Dormirem als apartaments de Cal Carter, on disposem de 21 places, que seran assignades
per ordre d’inscripció. Si superem aquest nombre, haurem d’ocupar un alberg al mateix
poble.
Dinar diumenge: Restaurant La Pastora, Carretera B-22 de Terrassa a Rellinars, km 9,8.
Tel. 93 743 54 72; http://www.cecot.es/restaurantlapastora/index.htm. Preu dinar diumenge:
20 €
Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, cantimplora i vestit de pluja. També tot allò
que us sembli imprescindible per fer nit a l’apartament.
Etapa núm. 11–Dissabte 16 de febrer de 2013
Mura-Puig de la Balma-Coll d’Estenalles-Mura
Horaris dissabte:
7,30 h. Palau Pedralbes
9,00 h. A Mura, Bar Laika per esmorçar, Plaça Angel Guimerà. (a la part més baixa del
poble). Hi ha un gran aparcament a la part alta, a prop de Cal Carter, que és on soparem.
Baixeu al Bar equipats per caminar.
9,45 h. S’inicia la caminada amb sortida des del mateix Bar Laika
ITINERARI EN COTXE FINS A MURA PER PONT DE VILUMARA (71 km):
Preneu la B-23 per la Diagonal i la N-II fins Abrera. Us desvieu per la C-55 cap a Manresa
fins al Pont de Vilumara, on agafeu a la dreta la BV-1124 direcció Rocafort i Mura
ITINERARI EN COTXE FINS A MURA PER TERRASSA (51 km):
Si algú ho prefereix, també es pot sortir per la Meridiana, agafar la C-58 fins Terrassa. A
l’alçada de l’Avinguda del Vallès (Riera de les Arenes), desviament a la dreta per, a través
de l’esmentada avinguda, anar a buscar la BV-1221, Carretera de Matadepera (de Terrassa
a Talamanca). Per la mateixa carretera, i un cop passat el Coll d’Estenalles, desviament a
l’esquerra cap a Mura.
ITINERARI EN COTXE FINS MURA PER TÚNELS DE VALLVIDRERA I TERRASSA (56
km): Mateixa ruta que l’anterior, però passant pels Túnels de Valvidrera (peatge). Un cop a
Terrassa, agafar la B-40 fins la BV-1221 direcció Matadepera.
Descripció de la caminada: Sortim del preciós poble de Mura (465 m) i pugem cap al Puig
de la Balma (541 m) on trobem una antiga masia encastada en una balma i convertida en
casa rural i restaurant. Ens adrecem al Coll de la Creueta i, sempre guanyant alçada,
deixem a la dreta el Puig-Andreu i el Puigbò fins arribar a una carena (928 m) que és el punt
més alt de l’etapa. Aquí agafarem el GR-5 fins una bassa situada a prop del Coll
d’Estenalles, on dinarem. Aquí comença el descens cap a Mura, on arribarem en una mica
més d’un parell d’hores.
Notes geològiques: Ens trobem en la Serralada Prelitoral Catalana, dins el Parc Natural de
St. Llorenç del Munt. El massís de St. Llorenç del Munt està constituït per conglomerats,
llimlites i argilites de tons vermellosos. El ciment que uneix les primitives graves, llims i
argiles és carbonatat, fet que ha propiciat el desenvolupament d’un karst amb coves i
avencs. La forma de relleu més notable són els espectaculars cingles de conglomerat.
Aquests materials, com els de la veïna muntanya de Montserrat, es varen formar en els
períodes Eocè i Oligocè –era Terciària- i són materials formats en un ambient deltaic

dipositats per rius que provinents de l’antic Massís Català, que ocupava en part l’actual mar
Mediterrani, desguassaven en un mar que ocupava l’actual Depressió Central. El massís
separa les comarques del Vallès i del Bages.
Notes botàniques: La formació vegetal que domina en el massís és el bosc d’alzines amb
el sotabosc propi d’aquest domini amb arbusts, plantes herbàcies, lianes i molsa. En alguns
llocs el bosc és més esclarissat, amb presència de pins i en d’altres assoleix el clímax;
també observarem roures i vegetació de ribera.
Característiques:
Distància: 16 km
Desnivell: 722 m
Temps: 6 h, sense comptar aturades
Etapa nº12 - Diumenge 17 febrer 2013
Alzina del Sal·lari –La Pola-Alzina del Sal·lari
Horaris diumenge:
8:30 h: Esmorzar al Restaurant Cal Carter. Mura
9:30 h: Desplaçament amb cotxes fins l’Alzina del Sal·lari
10:00 h: L’Alzina del Sal·lari. S’inicia la caminada.
14.00 h: Final de la caminada. Desplaçament amb cotxes fins al Restaurant La Pastora.
14:30 h: Sessió vermut al Restaurant La Pastora
15:00 h: Dinar al Restaurant La Pastora.
ITINERARI EN COTXE DE MURA A L’ALZINA DEL SAL·LARI:
Prenem la carretera B-1221 en direcció a Terrassa; passat el Coll d’Estenalles, a uns 3 km
d’aquest, al km 11,3. trobem a la dreta l’aparcament, en una corba a l’esquerra.
ITINERARI DE TERRASSA A L’ALZINA DEL SAL·LARI (Pels que vinguin de Barcelona):
Agafar la carretera BV-1221 (Carretera de Matadepera de Terrassa a Talamanca) i al km
11,3 aparcament a l’esquerra en una corba a la dreta.
ITINERARI EN COTXE DE L’ALZINA DEL SAL·LARI AL RESTAURANT LA PASTORA:
Per la carretera BV-1221 anem en direcció a Terrassa; en arribar a una rotonda girem a la
dreta per l’Avinguda Portugal, després agafem a la dreta la carretera B-40 i al cap de 2 km
ens desviem a la dreta per la B-122 en direcció a Rellinars. Al km 9,8 de la carretera de
Terrassa a Rellinars trobarem el trencall a la dreta –està indicat- que duu al restaurant. De
tota manera, és millor que hi anem en caravana per fer-ho més fàcil.
Descripció de la caminada: Sortim de l’aparcament de l’Alzina del Sal·lari per un corriol
ombrívol que ens durà a la Cova dels Traginers i d’aquí al Coll de Boix on hi ha una
magnífica vista sobre Montserrat. Seguim cap al Coll de la Tanca i, per l’obaga del Turó de
les Tres Creus, aviat arribem a la font i la balma de La Pola, que queda per damunt el camí.
des d’aquest punt mirant a l’esquerra es veuen dues roques verticals amb una escletxa que
es coneix amb el nom de Santuari Luni-Solar de La Pola, que es diu que era un observatori
astronòmic prehistòric. En poc temps arribem a la Balma de la Porquerissa, amb unes vistes
precioses. Passem pel Coll de les Tres Creus i, després de creuar el GR-5 arribem de
baixada al punt de partida. Com anècdota direm que quan varem preparar la sortida, a
mitjans desembre, varem trobar en tota la ruta un total de set pessebres al costat del camí.
Característiques:
Distància: 6 km
Desnivell: 282 m
Temps: 3,15 h sense comptar aturades.
Responsables: Xavier Aurell i Víctor Estadella amb la inestimable col·laboració del Paco
Ibáñez i de la Núria Aurell de Terrassa.
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i les reserves de places a l’hotel i/o restaurant,
contacteu amb en Víctor Estadella. Telèfon 93 449 30 47.
També podeu fer-ho per correu electrònic vestadel@xtec.cat
Feu-ho abans del dimarts dia 12, a les 22h.

