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Dimecres, 8 de març de 2017
Descripció de l’itinerari
[two_columns] [column1]
Iniciarem el recorregut a l’aparcament que trobarem al punt quilomètric 7,2, al costat dret
de la carrereta de Terrassa a Talamanca, uns 150 metres escassos abans d’arribar a l’edifici
modernista de la Torre de l’Àngel (416738 E – 4609157 N, 574 m).
Agafem el camí carreter en direcció est que passa just per sota de les restes de l’antic pont
que es va endur la riuada del any 1962. Hem de travessar la riera de les Arenes i girar a la
dreta per seguir per la pista de xiprers fins a arribar a un trencall on el camí es divideix
(416833 E – 4609684 N, 626 m). El de la dreta és el que porta a can Robert. Agafem el de
l’esquerra que ens conduirà fins la masia de Can Garrigosa (416928 E – 4610113 N, 646 m).
Sense deixar el camí, seguim pel costat oest de la casa fins que arribem al final, on
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trobarem una bifurcació. Deixem el camí de la dreta i continuem cap a l’esquerra. 200
metres més amunt, a la dreta (416828 E – 4610430 N, 686 m), surt un petit corriol que ens
portarà als peus del Morralet de la Mare de Déu (417316 E – 4610616 N, 810 m). És un molt
bon lloc per esmorzar amb esplèndides vistes de Sant Llorenç i Montserrat.
Reprenem la caminada seguint un corriol a l’esquerra, en sentit ascendent, per sota del
roquissar. La Balma Blava es troba a uns 150 metres. (417375 E – 4610730 N, 821 m). Un
cop visitada la Balma, desfarem el camí fins el roquissar on hem esmorzat i continuarem de
baixada pel camí que surt en direcció al
[/column1] [column2]
nord i que ens portarà fins l’avenc de Can Pèlecs (417016 E – 4610937 N, 454 m).
Trobarem una cruïlla de camins. A la dreta aniríem al camí que baixa de la canal del Pi Tort
i que porta fins La Barata. Nosaltres girarem a l’esquerra fins retrobar el trencall de Can
Garrigosa. Continuem a l’esquerra. El camí fa pujada i ens portarà fins a sota de la canal de
l’Abella. Aquí, el camí gira bruscament fins arribar al camí que baixa de Can Pobla on
trobarem el forn de calç número 2 de Can Robert (417285 E – 4610044 N, 689 m).
Un cop visitat el forn hem de continuar 100 m més amunt, trobarem un revolt molt
pronunciat, deixarem la pista i continuarem a la dreta per un corriol de baixada que ens
portarà directament a les tombes de Can Robert (417295 E – 4609889 N, 681 m). Des
aquest punt continuem de baixada fins la masia en ruïnes de Can Robert (417195 E –
4609737 N, 653 m).
Un cop passada la casa hem de continuar per la pista que surt en direcció est i que passa
per davant de l’aparcament. Uns 200 m més enllà, en un revolt molt pronunciat, hem de
deixar la pista i seguir 30 metres a l’esquerra on trobarem les restes del Trull de Can Robert
(416874 E – 4609539 N, 624 m). Després de visitar el Trull hem de recular fins a la pista
principal. 50 metres més avall, a mà dreta, trobarem el forn de calç número 1 de Can Robert
(416928 E – 4609671 N, 626 m). D’aquí, continuarem sense deixar la pista fins a la Torre de
l’Angel, final del nostre recorregut.
[/column2] [/two_columns]
VÉS A POC A POC, GAUDEIX DEL PARC
Les coordenades que s’especifiquen en aquesta ruta estan en UTM-31N-ED50
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[message background_color=’papayawhip’]
Fitxa tècnica
Sortida: 8h. davant el Centre Cultural. Tornada cap a les 14h.
Desplaçament: cotxes particulars.
Recorregut; 9,500 km.
Desnivell: + 248 – 248 m.
Temps de marxa: 3 hores.
Dificultat: Baixa
Preus:
Socis: gratuït
No socis: 5€
Inscripcions: a Secretaria i a través d’aquesta mateixa pàgina
Recomanacions: portar roba i calçat adequat, pals per caminar, beguda i un bon
esmorzar.
Nota:per participar en aquesta activitat cal que tingueu la llicència-assegurança
federativa.En cas contrari heu de contractar l’assegurança temporal a secretaria o en
aquesta mateixa pàgina (2 € per dia)
Més informació: Enric Prat (618 27 00 49) i Josep Trullàs (619 963 134)
[/message] [insert_php]
$AdreçaPost=”http://ce-terrassa.cat/passejades-pel-parc-%c2%b7-la-balma-blava-les-tombes
-i-el-trull-de-can-robert/”;
$NomProducte=”Passejades pel Parc · Balma blava”;
$preu=”0000″;
$soci=”0500″;
$asseguranca=”0200″;
$comments=true;
include ‘tpv/buyformNEW.php’;
[/insert_php]
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