SENDERISME · PASSEJADES PEL PARC · EL TORRENT DE LA
RIBA, PUNTA DELS CAUS CREMATS I LA ROCA DEL CORB

Dimecres, 12 de maig

Recorregut que transcorre pels termes de Terrassa i Matadepera. Visitarem dos forns de
calç, el primer molt a prop de la Torre de l’Àngel al costat de la riera de les Arenes. L’altre
es troba una miqueta més avall, al Pont de la Riba. Ens arribarem fins la font de la Riba,
pujarem fins la Punta dels Caus Cremats, el Puig Codina i finalment a la Roca del Corb.
Gaudim d’unes estupendes panoràmiques del Castellsapera, el Montcau, la Mola, Collserola
i Montserrat. El descens el farem per la part nord de la urbanització del Rourets.

Descripció de l’itinerari

0’00 km. Iniciem el recorregut al pàrquing que hi ha al km 7’200 de la carretera de
Terrassa a Talamanca, uns metres abans d’arribar a la Torre de l’Àngel (416715 E –
4609110 N) (574). Seguim direcció sud i ens acostem a l’esquerra on trobarem un
camí ample que voreja la dreta de la riera de les Arenes. En menys de cinc minuts
veurem a la nostra esquerra, una mica amagat per la vegetació, una barana de fusta
que protegeix de caigudes al forn de calç de la Torre de l’Àngel.
0’201 km Forn de calç de la Torre de l’Àngel (416865 E – 4609084 N) (573).
Continuem per un camí carreter, direcció sud, fins arribar al pont de la Riba. Seguim
per l’esquerra del pont i un cop l’hem travessat, un corriol a l’esquerra ens portarà
directament al segon forn de calç.
0’800 km Forn de calç del pont de la Riba (416931 E – 4608555 N) (539). Creuem la
carretera i anem a la dreta a trobar el camí del Matagalls-Montserrat senyalitzat amb
marques blanques i verdes,
1’029 km Enllacem amb el carrer del Turó de la Carlina de la urbanització de les
Pedritxes, el carrer asfaltat segueix paral·lel al torrent de la Riba.
1’750 km Gir a la dreta, cadena límits del Parc, (416120 E – 4608373 N) (622)
deixem l’asfalt i continuem direcció ponent, per una pista de terra. Continuem de
pujada direcció oest, seguint les marques blanques i verdes.
2’800 km A la nostra esquerra una pedra amb pintura blanca (415263 E – 4608540 N)
(677) que marca font i un corriol que ens conduirà directament a la font de la Riba.
3’00 km Font de la Riba (415347 E – 4608500 N) (685), font amb una aixeta de mà
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restaurada l’any 2010 decorada amb plantes d’orelles d’os. Retornem a la pista
principal.
3’280 km Deixem la pista que porta a la Casa de l’Obac i seguim un corriol que surt a
la nostra dreta (415173 E – 4608602 N ) ( 692 ).
3’400 km Travessem el torrent de la font de la Riba, (415119 E – 4608682 N)
(685) iniciem el camí amb una pujada forta.
4’00 km trencall Punta dels Caus Cremats (415457 E – 4609165 N) (780). Deixem el
camí de la dreta, que agafarem mes tard de retorn. Voregem el turó per l’esquerra.
4’200 km Trencall. Punta dels Caus Cremats (415504 E – 4609281 N) (804). Des
d’aquest punt si som una mica atrevits podem pujar al Turó dels Caus Cremats (812).
Continuem per la carena direcció nord fins a un gran roquetar.
4’500 km Turó de Puig Codina (415276 E 4609455 N) (857). Esplèndit mirador de
Montserrat.
4’700 km Collet de l’Arca. (415221 E – 4609611 N) (829).
5’131 km Roca del Corb (415327 E – 4609965 N) (877). Bellíssima vista del
Castellsapera, carena del Pagès i la Mola. El camí de tornada el farem passant de nou
per la Punta del Caus Cremats.
6’175 km Trencall que hem passat de pujada (415457 E – 4609165 N) (780). Seguim
per un corriol que ressegueix la part sud del turó.
6’300 km Seguim una pista de terra molt ampla cara sud. (415550 E – 4609221 N)
(780)
6’483 km Bifurcació de camins (415690 E – 4609077 N ) (763) a la dreta aniríem a la
urbanizació dels Rourets, seguim a l’esquerra amb forta baixada sempre direcció est.
7’380 km Cruïlla amb la urbanització del Rourets. (416437 E – 4609110 N) (661).
Cadena que marca els límits del Parc. Seguim a l’esquerra.
7’783 km Sortim a l’Àrea d’Esplai del Torrent de l’Escaiola (416180 E – 4609285 N)
(633)
7’900 km trencall a la dreta direcció est. (416235 E – 4609413 N) (623). Cadena que
marca els límits del Parc. Seguim a la dreta per pista asfaltada.
8’241 km travessem la carretera de Terrassa a Talamanca (416494 E – 4609305 N)
(596). Davant nostre seguim un corriol que voreja per darrere la Torre de l’Àngel, fins
arribar de nou a l’aparcament de la Torre de l’Àngel.
8’620 km Torre de l’Àngel (416715 E – 4609110 N) (574). Principi i fi del recorregut

Ves a poc a poc, gaudeix del parc.
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Fitxa tècnica:
Sortida: 8.30 h. a l’aparcament de la Torre de l’Àngel.Tornada cap a les 14.00 h
Desplaçament: cotxes particulars, es repartiran les despeses
Recorregut; 8’620 km
Desnivell acumulat : 373 m
Temps de marxa: 3 hores aproximadament
Dificultat: Baixa
Preu : gratuït els socis. Si no en sou us podeu fer socis provadors per 10 € que us
seran retornats en fer-vos socis.
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 (4’50 € per dia)
Més informació: Enric Prat (618 27 00 49) o Josep Trullàs (619 963 134)

Inscripció:
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