Senderisme · Passejades pel Parc · Pins pinyoners del Sot del Guix

Dimecres, 10 d’octubre de 2018
La sortida que us proposem per aquest mes és una passejada pel llevant de la Mola,
concretament al Sot del Guix, molt a prop de Sant Feliu del Racó.
Amagats a sota la torrentera hi podem trobar set magnífics exemplars de pi pinyoner, tots
ells centenaris i de grans dimensions. L’origen d’aquets pins cal relacionar-lo amb el molí
fariner d’en Barata que els plantà per tal de disposar de fusta per el manteniment del molí.
Visitarem la font del Baldrís, l’avenc dels Pins Pinyoners, pujarem al cim pelat del Turó del
Pujol (583) l’avenc del Sot del Guix i quatre barraques de vinya de pedra seca recuperades i
restaurades amb molta cura pels nostres amics del Grup de Recerca de la Pedra Seca de
Castellar del Vallès.

Descripció de l’itinerari
Per arribar al començament de l’ excursió cal seguir la carretera de Terrassa fins a
Castellar del Vallès, continuar per la carretera B-124 que va a Sant Llorenç Savall i, un cop
passada la urbanització Aire Sol, un poc abans del PK 9, ens desviem a la dreta vers el poble
de San Feliu del Racó. Hem de travessar tot el poble en direcció Oest amb forta pujada fins
al Cim Esdeveniments. Uns metres mes a munt, a mà dreta, arribarem al carrer sense
sortida del Sot de la Carda, on deixarem els cotxes aparcats.
Iniciem l’excursió al mateix carrer, travessant una cadena, per una pista de baixada (421156
E – 4608812 N) (529). Transcorreguts uns 50 metres hem de deixar la pista i seguir un
corriol a mà esquerra, una fita ens indica el inici del camí. Un cop haurem caminat uns tres
minuts arribarem a la font del Baldrís (421096 E -4608747 N) (533). Continuem per una
pista en suau baixada fins a arribar al fons del Sot de la Carda on trobarem escampats els
majestuosos pins pinyoners (420461 E – 4608881 N) (495).
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Cruïlla de camins. A molts pocs metres a mà dreta es troba ran de camí l’avenc dels Pins

Pinyoners (420365 E – 4608944 N ) (516). Desfem el camí fins la cruïlla i continuem en
direcció Nord fins a enllaçar amb el GR 173 que ve de la Mare de Déu de les Arenes. La
pista és ampla i la seguim 450 m fins a una bifurcació on deixem la pista de la dreta i la de
l’esquerra i seguim un corriol que ens portarà dalt el turó del Pujol (420903 E – 4609682 N)
(563), un bon punt per esmorzar i un magnific mirador natural del llevant del massís de
Sant Llorenç del Munt.
Seguim el camí en davallada constant, resseguint la llarga carena nord del Pujol, fins a
arribar a un encreuament de tres camins. Agafem el primer a la dreta que comença pujant.
Passarem per un collet i tot seguit baixarem, deixarem a mà esquerra una drecera que puja
al turó del Pujol i uns metres mes avall, a la dreta del camí, una fita indica un corriol que
mena a l’avenc del Sot del Guix (421538 E – 4609453 N) (396). Més avall bifurcació del camí
i pal indicador (421596 E – 4609364 N) (375), seguim la pista de la dreta. Caminats uns 100
metres surt un corriol a mà esquerra que mena a la primera de les barraques, la d’en Josep
Llinares. Seguim el corriol amb forta pujada. A mida que anem avançant anirem trobant les
altres tres barraques, fins anar a parar dalt de tot de l’urbanització, al principi i final
d’aquesta l’excursió.

Ves a poc a poc, gaudeix del parc.
Fitxa tècnica:
Sortida: 8.00 h. davant el Centre Cultural. Tornada cap a les 14h.
Desplaçament: cotxes particulars, es repartiran les despeses
Recorregut; 6’100 km.
Desnivell: + 161 m – 161 m.
Temps de marxa: 2’30 hores.
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Dificultat: Baixa
Preu de la sortida: 5 €. Gratuïta 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) Josep Trullàs (619 963 134

Inscripció
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