SENDERISME · PASSEJADES PEL PARC · TURÓ DE LES ROVIRES –
MORRAL GRAN – MORRAL D’EN BENS – COLL PRUNERA

Dimecres, 9 de juny

SORTIDA 5 DEL LLIBRE 30 PASSEJADES PEL PARC

Caminada pel ponent de la Mola. Sortim des de l’antic hostal de la Barata, un dels hostals
més importants del camí Ral de Barcelona a Manresa. Al llarg del recorregut vorejarem el
turó de les Rovires (828 m), pujarem el Morral Gran (992 m), el Morral d’en Bens (959 m) i
el turó de coll Prunera (888).

Descripció de l’itinerari

0’00 km (416100 E – 4610581 N ) (643 m) Comencem l’itinerari al petit aparcament que hi
ha uns metres abans del quilòmetre 9 de la carretera de Terrassa a Talamanca, sota d’una
gran alzina, just davant la casa de la Barata. Caminarem uns metres direcció nord per una
pista que surt a la dreta de la carretera i que va a parar a la riera de les Arenes. Travessem
la riera en direcció est.

0’260 km (416213 E – 4610647 N) (630 m). Bifurcació. A la dreta aniríem a can Pèlags i can
Bofí. Seguim la pista de l’esquerra per un camí carreter molt ample que va paral·lel a la
riera de les Arenes.

0’630 km Deixem de banda la pista que s’enfila a la dreta

1’230 km (415709 E – 4611345 N) (694 m). Deixem la pista principal, la retrobarem de
tornada, i continuem a la dreta per un corriol que puja suaument.
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1’300 km. (415754 E – 4611260 N) (708 m). Revolt sobtat a l’esquerra. El camí de pujada
va transcorrent la part nord del Turó de les Rovires.

2’230 km Desviació a la dreta (416313 E – 4611781 N) (760 m) Continuem la caminada
carenejant direcció est fins enllaçar amb el camí del forn del Cargol.

3’150 km Enllaç amb el camí del forn del Cargol (416897 E – 4612022 N) (930 m) que puja
de la casa de can Bofí. Continuem pujant.

3’310 km Collet del Morral Gran (416982 E – 4612117 N) (956 m), un corriol a la dreta ens
portarà directament al Morral Gran.

3’560 km Morral Gran (417000 E – 4611958 N) (992 m). Balconada amb vistes excel·lents
del massís de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac. Sortim del Morral Gran i
recuperem el camí fins al collet del Morral Gran. Continuem direcció oest.

4’180 km Coll dels Ginebrers (416732 E – 4612131 N) (942 m), corriol a la dreta que voreja
la part nord del Morral d’en Bens.

4’860 km (416209 E – 4612127 N) (869 m) Trencall a l’esquerra de pujada al Morral d’en
Bens. (416450 E – 4612217 N) (959 m), Morral d’en Bens. Per pujar dalt del turó es
necessari una grimpada.

4’950 km Coll Prunera, important cruïlla de camins (416138 E – 4612113 N ) (851 m). A la
dreta el camí que baixa al sot de la Bota, a l’esquerra el camí que farem de tornada.
Continuem direcció oest.
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5’200 km Turó de coll Prunera (416000 E – 4612107 N) (889 m). Val la pena assaborir el
paisatge que ens ofereix aquest petit turó, al nord els Pirineus, el Montcau i la casa de la
Mata, A l’est el Morral d’en Bens. Al sud la Mola i el Vallés. A l’oest Castellsapera i
Montserrat. No podem marxar sense fer una ullada a un dels arbres emblemàtics del parc:
la savina solitària de coll Prunera. Desfem el camí fins al coll Prunera, seguim el camí de la
dreta que baixa suaument.

5’790 km Enllacem a la pista del Torrent de les Planes (416278 E – 4611794 N) (759 m),
continuem a la dreta paral·lelament al torrent.

6’850 km Enllacem de nou al camí carreter paral·lel a la riera de les Arenes (415709 E –
4611345 N ) (694 m). Anem desfent el camí que hem fet d’anada, fins arribar de nou al
començament de l’itinerari, l’hostal de la Barata.

8’100 km Fi de la caminada.

Fitxa tècnica:
Lloc de trobada: a les 8’30 del matí a la casa de la Barata. La tornada serà sobre les
14.00
Recorregut: 8’100 km
Desnivell acumulat. 400 m
Temps de marxa: 3 hores aproximadament
Dificultat: Baixa
Preu: gratuït els socis i 10 euros els no socis (soci provador)
Inscripcions: a Secretaria i a través del formulari adjunt
Recomanacions: portar roba i calçat adequat, pals per caminar (opcional), beguda i
un bon esmorzar.
Assegurança: Per participar en aquesta activitat cal que tingueu la llicència-
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assegurança federativa. En cas contrari heu de contractar l’assegurança temporal en
fer la inscripció (4’50 euros per dia)
Més informació: Enric Prat (618 270 049) i Josep Trullàs (619 963 134)

PUNTS D’INTERÈS

MORRAL GRAN : Turó de 992 metres d’alçada al costat del Bassal del Morral Gran de
can Bofí, prop de la carena dels Ginebrers que fa partió els termes de Matadepera i el
de Mura. Es pot gaudir d’unes vistes precioses de la Mola i Montserrat.
MORRAL D’EN BENS : Turó de 959 metres d’alçada. Es troba a la carena dels
Ginebrers, entre el Morral Gran i el turó de coll Prunera, a pocs metres de coll
Prunera. Per arribar dalt del turó es necessita una grimpada. Excel·lents vistes del
Vallés.
TURÓ DE COLL PRUNERA : Turó de 889 metres d’alçada. Proper a la part de llevant
del sot de la Bota, a la part nord oest podem admirar un dels arbres mes emblemàtics
del Parc: la savina centenària del turó de coll Prunera. Un mirador natural de
Montserrat i el Pirineu.

Inscripció:
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