PASSEJADES PEL PARC · LA BALMA DEL PUIG ANDREU

Dimecres, 10 d’abril
La Balma del Puig Andreu és una balma obrada que té un tancament a base de pedra seca.
Està situada al peu del turó del mateix nom que es troba a la part nord-oest del parc, situat
al nord del Sot de l’Infern i molt a prop del poble de Mura. Cal observar les finestres en
forma d’espitllera i les dues entrades d’accés a la balma. Les balmes obrades eran
construïdes fen una paret frontal de pedra seca que tanca la cavitat natural i normalment
servien de refugi per persones i animals.

Descripció de l’itinerari:
Iniciem el recorregut al km 15,1 de la carretera de Terrassa a Talamanca, al coll
d’Estenalles (873 m) (416416 E – 4613806 N).
Agafarem el camí ample vorejat per cedres (GR5) en direcció oest, que ens conduirà fins la
casa de la Mata (920) (416050 E – 4613356 N). Continuarem avançant sempre pel GR 5, per
l’antic camí vell de la Mata a la Coma d’en Vila. Passarem pel coll de Garganta i més
endavant arribarem al lloc on hi havia hagut el xalet (906) (415112 E – 4613272 N). Aquí
hem de deixar el GR5, que continua per l’esquerra i que farem de tornada, per seguir la
pista ampla que ens conduirà directament a la Coma d’en Vila (918) (414575 E – 4613518
N), molt bon lloc per esmorzar. Reprenem la marxa desfent el camí. A 150 m ens desviarem
per una drecera que surt a mà esquerra del camí i que en una forta baixada ens portarà
directament al trencall del camí de Mura, al Pla de Serrallonga (826) (414594 E – 4613804
N).
Continuem direcció nord i abans d’arribar al turó dels Ducs ens desviarem pel camí de
l’esquerra, que porta al Puigbò (793) (414670 E – 4614515 N). Un cop caminats uns 500 m
més arribarem al turó i la balma del Puig Andreu (748) (413800 E – 4614945 N).
Un cop visitada la balma iniciarem el retorn resseguint el camí que dona la volta al turó,
desfent el mateix camí d’anada fins el trencall del Pla de Serrallonga. Aquí continuarem en
direcció sud fins arribar a l’Alzina del Vent i el coll de Boix (878) (414500 E – 4613085 N).
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Cruïlla de camins, deixem el que va direcció sud, que ens portaria al turó de la Pola i el coll
de Tres Creus, i seguirem el camí que surt davant nostre en direcció est, senyalat com a
GR5. Traspassarem un petit torrent i més endavant un roquetar fins arribar de nou al
trencall de la pista de la Carena de la Castanyera. Continuarem a la dreta i ja no deixarem
aquest camí que ja coneixem de l’anada. Passarem altra vegada per el coll de Garganta,
l’ermita de Sant Jaume de la Mata i la bassa de la Mata fins al coll d’Estenalles que serà el
final del nostre recorregut.
Les coordenades que s’especifiquen en aquesta ruta estan en UTM-31N-ED50

Ves a poc a poc, gaudeix del parc.
Fitxa tècnica:
Sortida: 8.00 h davant el Centre Cultural. Tornada cap a les 14.00 h
Desplaçament: cotxes particulars
Recorregut; 12.50 km
Desnivell: + 220 m – 220 m
Temps de marxa: 3 hores
Dificultat: Baixa
Preu : 5 €. Gratuït per als socis del CET
Inscripcions: a través del formulari adjunt o a Secretaria
Recomanacions: portar roba i calçat adequat, pals per caminar (opcional), 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 (2 euros
per dia)
Més informació: Enric Prat (618 27 00 49) i Josep Trullàs (619 963 134)
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Inscripció:
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