SENDERISME · PASSEJADES PEL PARC · PEDRA D’ÀLIGA I LA ROCA
MUR

Dimecres, 9 de setembre
La sortida d’aquest mes és una tranquil·la passejada pels voltants de la Vall d’Horta.
Coneixerem un vessant del Parc poc freqüentada pels Terrasencs.
Pedra d’Àliga: turó de 674 metres coronat amb dos blocs grans de pedra amb magniﬁques
vistes de la Mola la Morella i la vall d’Horta.
Roca Mur: turó de 789 metres. Es troba al mig de la carena que separa les valls de Mur i
d’Horta, molt proper al coll de Gavatx (689 m). Més conegut amb el nom de la Màquina de
Tren, és format per tres roques anomenades Xemeneia, Cabina i Carbonera. A la banda de
llevant del turó encara es conserven restes del Castell de Rocamur, segle XI i a l’extrem nord
del penyal podrem observar els forats excavats a la roca.
Font i mas del Daví: Situats a la Vall de Mur, sota la Morella. La primera referència es del any
1154.

Descripció:
Iniciem el recorregut a les ultimes cases del cap d’amunt de tot de la urbanització les
Marines de Sant Llorenç Savall (420590 E – 4613276 N 504 m). Seguim direcció oest pel camí
carreter que segueix per sobre de les ediﬁcacions. 350 m més amunt arribem al coll de
Palomeres (420149 E – 4612992 N 563 m). Deixem el camí principal i ens endinsem per un
corriol amagat que surt a la dreta direcció a la Serra del Bonaire, camí carener clar i amb
pujada suau que ens conduirà directament a la Pedra d’Àliga (419485 E – 4613565 N 669m).
Un cop visitat aquest peculiar turonet continuem direcció oest ﬁns el Puig Gavatx (419193 E –
4613466 N 686 m), important cruïlla de camins, esplèndida panoràmica de la Mola, la
Morella, les Fogueroses, el Montcau i els Emprius.
Continuem 200 m més endavant on trobarem un arbre amb un indicador per pujar a Roca
Mur (419069 E – 4613457 N 679m). Cal seguir el corriol de la dreta, remuntar un petit
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roquetar i donar tota la volta al turó sense despistar-se ﬁns arribar al coll Gavaix (418727 E –
4613521 N 681 m). El camí de tornada el farem passant per la font del Daví, el mas del Daví,
el coll de Palomeres i un altre cop les Marines, ﬁnal del nostre recorregut.

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: cotxes particulars
Recorregut; 6’500 km
Desnivell: 220 m
Temps de marxa: 2.30 h
Diﬁcultat: baixa
Preu : gratuït
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 € per dia)
Més informació: Enric Prat (618 270 049) Josep Trullàs (619 963 134)

Inscripció:
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