PASSEJADES PEL PARC · LLACS PERDUTS DEL TURÓ DEL LLOP

Dimecres, 8 de gener
Per a la primera sortida de l’any hem pensat fer una excursió senzilla, però no per això
menys interessant: el Turó del Llop i el seu torrent, que amaga una sèrie de llacs sovint
desconeguts per als excursionistes. El recorregut que us proposem transcorre a cavall de
Matadepera i Castellar del Vallés. És una caminada curta que passa per pistes i camins
forestals i que es pot fer en menys de dues hores.
Visitarem:
El Turó del Llop: Turó de 466 m d’alçada. Sense cap diﬁcultat per arribar-hi. Des de dalt
es poden contemplar les vistes del Mont-rodon, la Mola i el Montseny.
Pantà de la Mixeta: És un embassament molt petit, amb una petita presa obrada.
Llac de la Lola: És el més gran de tots, té una paret obrada que fa de presa per
aguantar l’aigua.
Llac de la Pepa: És el mitjà de tots tres. A diferencia dels altres dos, aquest, com a
presa té un gran talús de terra que es el que aguanta l’aigua del llac.
Iniciem el recorregut al quilòmetre 22’6 de la carretera C -1415 que va de Terrassa a
Castellar del Vallès, just davant l’entrada de la urbanització de Can Font (230) (421470 E –
4605934 N).
Agafarem la pista que surt a l’altre canto de la urbanització en direcció al nord. Al capdamunt
de la pujada trenquem a la dreta per un camí ample carreter que, si no el deixem en 20
minuts, ens conduirà al Turó del Llop, (466) (421242 E – 4606399 N) un bon punt per
esmorzar.
Reprenem la marxa direcció nord ﬁns al Coll de Miralles (446) (421153 E – 4606760 N) cruïlla
de camins. Hem de continuar a l’esquerra. Continuem pocs minuts avall i, en un revolt
pronunciat a l’esquerra, trobarem en una raconada el pantà de la Mixeta (417) (420985 E –
4606914 N). Continuarem avall direcció sud, pel camí que va paral·lel al Torrent del Llop.
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Quan portem 400 m caminats hem de deixar el camí principal i continuar per un corriol a mà
esquerra (401) (420876 E 4606542 N). Uns metres més avall arribem al Llac de la Lola (382)
(420888 E – 4606508 N). Continuem per la llera del torrent del Llop ﬁns el tercer dels llacs, el
de la Pepa (382) (420865 E – 4606376 N). A continuació seguim direcció sud amb una mica
de baixada ﬁns a enllaçar amb una pista ampla que ve del coll de Miralles. Hem de traspasarla i no deixar-la ﬁns a l’entrada de la curbanització de Can Font: principi i ﬁnal del recorregut
de l’excursió.

VES A POC A POC GAUDEIX DEL PARC
Fitxa tècnica:
Sortida: 8.00 h davant del Centre Cultural.

Desplaçament: cotxes particulars, repartint el cost entre els ocupants

Recorregut; 6 km

Desnivell: 236 m

Temps de marxa: 2.00 h

Diﬁcultat: Baixa

Preu: gratuït
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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) Josep Trullàs (619 963 134)

Inscripció:
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