Passejades pel parc · Pi de les Quatre Besses – balma del Bord – font
de Neda

Dimecres, 17 de gener de 2018
Visitarem el pi de les Quatre Besses que és, sens dubte, l’arbre més gran i més conegut
del massís de Sant Llorenç del Munt. La seva edat ronda els tres-cents anys i la seva alçada
és de 27 metres. L’any 2003 li diagnosticaren una malaltia i li van pronosticar pocs anys
més de vida. Tot i les intervencions que s’hi han realitzat, una de les seves branques és
morta i la resta del arbre te un aspecte poc saludable. Ha estat declarat arbre monumental
de Catalunya, un bon motiu per visitar-l’ho.
Balma del Bord, petita cavitat situada a mig camí de la canal de Santa Agnès, fa vint i nou
anys que està habitada per un romàntic de la muntanya de Sant Llorenç.
Canal de Santa Agnès. Canal ferèstega d’espessa vegetació que baixa de la cova del Drac
passant per l’ermita de Santa Agnès.
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Font de Neda, Font de dipòsit bastant gran situada a l’obaga del Dalmau, sota el camí de la
Senyora, prop de la Castellassa. Recull l’aigua que baixa per un petit xaragall i cau dins
d’una pica, només raja quant a plogut bastant.
Descripció de l’intinerari
[two_columns] [column1]
Començarem l’itinerari al kilòmetre 13’100 de la carretera de Castellar del Vallès a Sant
Llorenç Savall, a l’aparcament de l’ermita de la Mare de Déu de les Arenes (467) (421340 E
– 4611232 N) on prèviament haurem deixat els coxes. Uns metres més amunt en direcció
nord trobarem la Riera Seca. Hem de remuntar-la 1.700 m i trobarem una cruïlla de camins
(464) (420170 E – 4612264 N). Si continuéssim endavant aniríem al mas del Dalmau, però
girarem a la dreta i tot seguit veurem el pi de les Quatre Besses. Un bon lloc per esmorzar.
Un cop visitat el pi hem de desfer el camí fins la bifurcació dels quatre camins. Ara hem de
seguir el de l’esquerra, que arrenca en direcció a ponent i que puja suaument fins a la riera
del Dalmau i la canal de Santa Agnès. A partir d’aquí gaudirem d’unes precioses vistes de
tot el llevant de la Mola: els Òbits, el turó de les Nou Cabres i la Morella. Un cop haurem
enllaçat amb el camí que baixa de la cova del Drac, hem de continuar
[/column1] [column2]
pujant 1.200 m. Arribats a aquest punt ja veurem a la nostra dreta la Balma del Bord (645)
(418468 E – 4611810 N).
Un cop visitada la balma, hem de desfer el camí 280 m cara avall fins que trobem un corriol
que baixa a la dreta i que hem de seguir (619) (418641 E – 4611945 N). Ens conduirà fins la
canal Freda. L’hem de travessar i continuar en direcció sud. El camí va planejant fins la
Font de Neda (660) (419137 E – 4611242 N ). Després de veure la font, continuarem
caminant en direcció est, sempre de baixada i paral·lelament a la canal de la font de Neda,
fins a arribar de nou a la Riera del Dalmau (492) (419809 E – 4611887 N).
Ara ja només ens cal seguir riera avall fins a la bifurcació dels quatre camins i d’aquí fins a
l’ermita de la Mare de Déu de les Arenes, punt i final de la nostra excursió.
[/column2] [/two_columns]
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Ves a poc a poc, gaudeix del parc.
[message background_color=’papayawhip’]
Fitxa tècnica
Sortida: 8h. davant el Centre Cultural.
Tornada cap a les 14h.
Desplaçament: cotxes particulars, el recorregut és arribar a Castellar del Vallés,
seguir la carretera en direcció a Sant Llorenç Savall fins a arribar al kilòmetre 13.100
on trobarem, a la dreta, l’aparcament de l’ermita de la Mare de Déu de les Arenes.
Recorregut; 9.500 km.
Desnivell: + 193 m – 193 m.
Temps de marxa: 3 hores.
Dificultat: Baixa
Preu de la sortida: 5 €. Gratuïta pels socis.
Inscripcions: a Secretaria i en aquest mateix web
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 llicènciaassegurança federativa.En cas contrari heu de contractar l’assegurança
temporal a secretaria o al web (2 euros per dia)
Més informació: Enric Prat (618 270 049) o Josep Trullàs (619 963 134)
[/message]
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