Passejades pel parc · Torrota de la Roca i la vall d’Horta

Dimecres 14 de Març
Visitarem:
PI GROS DE LA ROCA: Es troba al pk 17’150 de la carretera de Castellar a Sant
Llorenç Savall, a 50 metres a la dreta passat el pont de la Roca en direcció a Sant
Llorenç Savall. Es tracta d’un magnífic exemplar de pi pinyoner, de 2.80 metres de
perímetre i de 16 metres d’alçada.
LA TORROTA DE LA ROCA: Fortificació alt medieval, actualment en ruïnes. A pocs
metres de la Torrota ni trobem vestigis d’una possible torre d’emissió de senyals
òptics.
LA ROCA: És un mas del segle XIV encara en actiu situat en el vessant esquerre del
torrent de la vall d’Horta. Són especialment interessants l’antic molí fariner, un forn
d’obra i un petit trull. En un dels finestrals hi ha uns relleus amb unes inscripcions que
sostenen dos animals amb sis i set dits amb el text INRI, AVE MARIA, JOAN ROCA.
LES OLIVERES. Masia situada a pocs metres per sobre de la riera, al vessant
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esquerre de la vall d’Horta. Conserva un antic molí i un portal de pedra adovellat.
Sobre el portal es poden observar espitlleres de vigilància. Cal destacar una gran
alzina centenària que hi ha a l’entrada de la casa anomenada l’Alzina de l’Era.
LA MUNTADA. La masia de la Muntada és un dels masos més antics de la vall
d’Horta. Les primeres referències que se’n tenen són del segle XI. Actualment, la
masia està al Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. És una escola de
natura i formació. Está situada prop de la riera d’Horta i cal destacar-ne el rellotge de
sol que hi ha a la façana principal, l’era i un parell de finestrals de pedra. El bandoler
Joan Muntada, àlies el Minyó de Sant Llorenç Savall, era descendent d’aquesta casa.
Formava part de la quadrilla de Perot Rocaguinarda, famós bandoler de principis del
segle XVII.
Per arribar al començament de l’excursió cal seguir la carretera de Terrassa fins a Castellar
del Vallès i continuar per la carretera B-124 que va a Sant Llorenç Savall. Un cop passada la
urbanització Les Marines, al pk 17’100, trobarem el Pont de la Roca (420739 E – 4613415
N) (461). Just abans de travessar-lo, a mà esquerra, hi ha l’entrada de la Vall d’Horta. Hem
de seguir 150 m més amunt on podrem estacionar els cotxes (420564 E – 5613517 N) (463).
Descripció de l’itinerari:
Iniciem el recorregut travessant el pont de pedra de la Roca. Just a la dreta surt un corriol
que en dos minuts ens portarà al peu del Pi Gros de la Roca (420861 E – 4613441 N) (450).
Un cop visitat el pi, travessem de nou la carretera i seguim el camí que va pel vessant dret
de la vall. Cent metres més amunt trobarem una curiosa fita de pedra seca de color vermell
i un petit torrent. Cal remuntar-lo per la nostra dreta. Al cap de pocs minuts de pujada
trobarem una barraca de vinya restaurada i, més amunt, una segona barraca. Reprenem la
marxa fins dalt del turó on trobarem les restes de les ruïnes de la Torrota de la Roca
(420893 E – 4613659 N) (513) . Uns metres direcció est, davant nostre, hi ha les restes de la
torre d’emissió de senyals òptics (420965 E – 4613690 N) (514).
Desfarem el camí fins retrobar la pista forestal que havíem abandonat i seguirem la pista en
direcció al nord fins al gran casal del mas de la Roca (420444 E – 4613794 N) (480).
Un cop haurem visitat el molí fariner, la sèquia, el trull, la portalada i la
Un cop haurem visitat el molí fariner, la sèquia, el trull, la portalada i la bòbila de la Roca,
baixarem fins la riera on esmorzarem, escoltant la remor de l’aigua.
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Reprenem la marxa pel camí carreter que surt darrera la casa en direcció llevant i que ens
conduirà fins a la Creu del Ricó (420960 E – 4614422 N) (544). Desfarem un tros del camí
que hem fet fins trobar un gran dipòsit d’aigua. Darrera mateix surt un corriol amb suau
baixada que ens portarà a Les Oliveres (419848 E – 4614227 N) (498).
Sense deixar el camí ni la direcció que portàvem, al cap de uns deu minuts, arribarem a la
Muntada (419460 E – 4614650 N) (467). El camí de retorn el farem passant per
l’embassament de la Muntada, la Rambleta (un bonic camí voltat d’alzines), la font de la
Muntada (419318 E – 4614611 N) (469), les Saleres (era el lloc on antigament es donava la
sal als ramats), la masia de les Oliveres, la resclosa de la Parellada i de nou l’aparcament
del Pont de la Roca, on acaba l’itinerari.
Ves a poc a poc, gaudeix del parc.
Les coordenades que s’especifiquen en aquesta ruta estan en UTM-31N-ED50
Fitxa tècnica:
Sortida: 8.00 h davant el Centre Cultural. Tornada cap a les 14.00 h.
Desplaçament: amb cotxes particulars
Recorregut; 8.500 km
Desnivell: + 94 m – 94 m
Temps de marxa: 3 hores
Dificultat: Baixa
Preu de la sortida: 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 (618 270 049) Josep Trullàs (619 963 134)
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