PASSEJADES PEL PARC · PASSEJADES PEL PARC · EL FARELL,
MATA-RODONA I PUIGDOURE

Dimecres, 9 d’octubre
La sortida escollida d’aquest mes és una tranquil·la passejada
pels voltants de la riera de la Santa Creu, el Farell, MataRodona i de Puigdoure molt aprop del Pont de Vilomara,
coneixerem una vessant del Parc poc frecuentada per els
Terrasencs.

Visitarem:
El Mas de la Casa Nova de Sant Jaume: va ser un dels masos més grans i més importants del
Pont de Vilomara. Malauradament el seu estat és ruïnós. Just a l’entrada s’hi poden
contemplar dues tines i una font que gairebé mai raja.
La Masia de Mata rodona: masia del segle XII que, a partir d’un cos principal, al llarg dels
anys anà creixent a base d’afeigir-hi diferents cossos d’obra popular. Al 1592 constava a
l’ajuntament de Mura que vivien a la casa 20 persones. Al segle XVIII va tenir un important
auge econòmic gràcies a la producció de vi. En època dels maquis, el 1944, s’hi amagaren
una quadrilla de maquis. Actualment la masia és propietat de la Diputació de Barcelona i
resta tancada.
Tines del Docte i de els Manyetes: les tines es construeixen al llarg dels segles XVI i XVII,
per facilitar l’elaboració de vi a peu de vinya. Són dipòsits de pedra quadrats o circulars,
folrats amb cairons de rajola, on es xafava el raïm perquè hi fermentés. Posteriorment era
traslladat en botes de fusta amb carros tirats per animals fins a Manresa.
Ermita de la Mare de Déu de la Concepció: Ermita situada molt a prop del mas de Matarodona dedicada a la Mare de Déu de la Concepció.
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Santa Creu de Palou: edifici romànic del segle XI, d’una sola nau acabada amb un absis semi
circular. Es conserva el campanar d’espadanya amb dos ulls i l’escala per accedir a les
campanes. L’església està abandonada i el seu estat és ruïnós. La part central de l’església
està completament esfondrada. Al costat del absis hi ha un petit cementiri totalment
profanat.
El Farell: masia situada dalt d’un cim, enmig dels torrents de Mata-rodona i Puigdoure. La
masia fou construïda el segle XII per tal de defensar-se dels atacs dels bandolers. Segons la
llegenda, durant la guerra del Francès, soldats francesos en retirada varen amagar un cofre
de joies i monedes d’or als voltants de l’Alzina dels Penitents.
Puigdoure: masia situada al turó de Puigdoure, actualment en ruïnes. La façana orientada a
llevant conserva el portal d’arc de mig punt amb dovelles de pedra sorrenca. Edificada el
segle XIV, com totes les masies dels voltants, Puidoure va viure el seu esplendor el segle
XVIII gràcies a la producció de vi. Més tard, la fil·loxera provoca l’abandonament del mas.
Actualment s’hi conserven dues tines en bon estat, una mola d’un antic trull d’oli i una
cisterna per recollir l’aigua de la pluja.

Itinerari
Per arribar al principi del recorregut caldrà seguir l’autovia C 58 de Terrassa a Manresa,
sortir al trencall de Sant Vicenç de Castellet, creuar tot el poble i arribar fins al Pont de
Vilomara. Ens situarem a la part nord del poble, just en una rotonda que ens indica la
carretera d’accés a Rocafort: la BV-1224. Si seguim el primer carrer que puja a la dreta,
veurem que s’acaba l’asfalt i continua de terra. Està indicat amb un rètol, accés al Farell.
Transcorreguts 2.000 m trobarem la casa Nova de Sant Jaume, Continuarem amb cotxe
4.500 m més per la pista principal fins arribar a l’alzina dels Penitents, on deixarem els
cotxes ben aparcats.
La pista que va del Pont de Vilomara a la masia del Farell de 6’500 km és de terra i algun
tram encimentada, ha estat restaurada recenment i no hi ha cap problema per arribar a la
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casa del Farell.
Iniciem el recorregut a la bonica Alzina dels Penitents (410362 E – 4615070 N). Un camí a
la nostra ma dreta ens conduirà en menys de cinc minuts a la masia del Farell (410362 E –
4615070 N), un bon lloc per esmorzar amb magnifiques vistes de tot el camí Ral de
Barcelona a Manresa. Reprenem la caminada baixant de nou a l’Alzina dels Penitents,
continuem per la pista forestal que surt en direcció sud-est desestimant la de més a
l’esquerra que és la que farem de tornada. Un cop transcorreguts uns 3.000 m arribarem a
l’ermita de la mare de Déu de la Concepció (411484 E – 4613462 N ). Un cop visitada
l’ermita continuarem 200 m fins arribar a la masia de Mata rodona, (411632 E – 4613188
N), breu parada. Sortim de l’era i agafem un corriol que passa per darrera la casa pel costat
d’una estació meteorològica i ens enfilem fins trobar un pou de construcció de pedra
(411650 E – 4613322 N). Continuem de pujada i anem a buscar l’entrada d’una canaleta que
ens portarà dalt els cingles de Mata rodona, una bona balconada amb una vista esplèndida
sobre les barrancades dels torrents del Roure Llarg i els espadats de la carena de la Fosca.
A partir d’ara el camí es mes planer i transcorre en mig d’un bosc principalment de pi i un
sotabosc de romanins i farigoles que ens conduirà a una pista ampla que seguirem cap a la
dreta i en deu minuts, tindrem a sobre nostre la casa de Puigdoure (412096 E – 4614012 N
). Breu parada. Tenim una bona vista del camí ral de Manresa. Podem fer una ullada pels
voltants de la casa i, així, adonar-nos de la importància que tenia quest mas.
Reprenem la caminada desfent el camí per la pista forestal per la que hem arribat,. Deixem
a l’esquerra el trencall que hem pujat i continuem per el camí ample amb fortes baixades.
Passarem pel que queda en peu dels corrals de Puigdoure, deixen endarrere el turó de les
Guileres, i arribem de nou a l’alzina dels Penitents.
Si anem bé de temps, podem arribar-nos fins a l’ermita de Santa Creu de Palou.
Final del recorregut.
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VES A POC A POC I GAUDEIX DEL PARC
Fitxa tècnica:
Sortida: 8h. davant el Centre Cultural. Tornada cap a les 14.00 h
Desplaçament: cotxes particulars, es repartiran les despeses
Recorregut; 8.200 km
Desnivell: 256 m
Temps de marxa: 3 hores
Dificultat: Baixa
Preu : 5 €. Gratuït per als socis del CET
Inscripcions: a Secretaria i a través del formulari adjunt
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 en fer la
inscripció (2 euros per dia)
Més informació: Enric Prat 618 27 00 49 i Josep Trullàs 619 963 134

Inscripció:
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