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23 de gener
Els Masos de Ribes (Sant Pere de Ribes) (Garraf) 

20 de febrer
La Ruta dels Tres Cims (Gelida) (Alt Penedès) 

20 de març
Sant Pere de Castellfollit (Castellfollit del Boix) (Bages)

24 d’abril
El Paratge de Can Tardà (Castellolí) (Anoia)

22 de maig
La Serra del Bolet (Mediona) (Alt Penedès)

12 de juny
El Santuari de Cabrera (L’Esquirol) (Osona)

2 d’octubre
El Senyoriu de Selma (Aiguamúrcia) (Alt Camp)

6 de novembre
Santa Maria de la Sala (Jorba) (Anoia)

27 de novembre                                                       (Sortida especial de tardor)
L’Ermita de la Salut (El Papiol)

18 de desembre
El Puig de l’Àliga (Pessebre 2022) (Canyelles) (Garraf)
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Els Masos de Ribes 
(Sant Pere de Ribes)

23 de gener de 2022

Per aquesta primera sortida del 
present any 2022, proposem una molt 
interessant caminada circular pel 
municipi de Sant Pere de Ribes, tot 
cercant diferents grans masos del seu 
terme municipal, cadascun d’ells amb la 
seva pròpia història.

El nostre recorregut a peu tindrà inici i 
final en el conjunt històric de Sota-Ribes, 
declarat bé cultural d’interès nacional. 
El castell de Ribes, documentat a l’any 
990, l’església vella i la casa del terme, 
per si sols, ja paga la pena fer-hi una 
visita.

Tot admirant el Pi del Pont de la 
Palanca, declarat arbre monumental per 

la Generalitat de Catalunya, iniciarem aquest recorregut visitant alguns 
dels masos més reconeguts de Ribes, dels quals i entre d’altres voldríem 
destacar:

Can Coll, construcció aïllada com totes les altres que anirem veient, 
destaca per les seves grans dimensions, essent molt propera al nucli urbà 
i protegida com a bé cultural d’interès local. Un altre fet a destacar de 
l’edificació és una gran galeria de dos pisos d’arcades amb vint-i-cinc 
obertures d’arc de mig punt a cada pis, visibles des de ben lluny. Aquest 
edifici va ser propietat de Francesc Marcer, home enriquit a Cuba i 
patrocinador entre altres edificis, de la nova església de Sant Pere de Ribes.

A partir de la segona meitat del segle XIX, el retorn a la comarca de 

Torre castell de Ribes

https://lamargaridoia.cat/index.html


nombrosos emigrats que havien fet fortuna a Amèrica, van donar lloc a 
exemples notables d’arquitectura residencial, construïts de nova planta o 
bé producte d’obres de reforma i ampliació d’habitatges preexistents.

Puigmoltó i el Carç. Puigmoltó és en l’actualitat un bell nucli de població, 
d’origen medieval documentat a l’any 1078 i pertanyent en els seus inicis 
als primers senyors de Ribes. Al llarg dels segles XVI i XVII incrementà 
els seus habitants i s’obrí un carrer principal de cases orientat de nord 
a sud, el qual nosaltres recorrerem en la nostra visita. Destaca les seves 
cases ben arranjades i pintades de color blanc. Ben proper es troba la 
masia del Carç, amb una capella dedicada a Sant Jaume esmentada ja al 
segle XIV.

Xoriguera. Xoriguera o Xuriguera és una masia modernista protegida 
com a bé cultural d’interès local que atraurà de forma especial la nostra 
atenció destacant la seva gran bellesa visual i arquitectònica. Documentada 
des del segle XIII, va pertànyer a Arnau de Xoriguera, síndic de Ribes. 
Després de passar a mans de diferents propietaris, a principis del segle 
XX la va adquirir la família Soler de Vilanova i la Geltrú, que va construir 
sobre la masia antiga un casal modernista, el qual podrem admirar en 
aquesta caminada.

Mas Solers. L’edifici del palau dels Solers està protegit com a bé cultural 
d’interès local. La quadra dels Solers apareix documentada des del segle 
XVI. Se sap que van residir els monjos de l’ordre de Sant Agustí fins a la 
desamortització. L’any 1845 la finca va ser adquirida pel banquer Casimir 
Girona que va executar diverses obres de reforma. L’any1909 va passar 
a ser propietat de l’enginyer Eduard Maristany, el primer marquès de 
l’Argentera, que a més d’instal·lar unes caves, va fer construir l’any 1918 una 
casa-palau. Durant la guerra civil l’edifici va ser confiscat com a Hospital 
de Sang pel Cos de Carrabiners de la II República. Posteriorment, va ser 
reformat a l’any 1979 per adaptar l’edificació com a casino (Gran Casino 
de Barcelona).

Torre del Veguer. La Torre del Veguer és una obra declarada bé cultural 
d’interès nacional. La primera constància de l’immoble data del 1318, 
quan era una antiga possessió senyorial. Al segle XV va ser fundat un 
monestir Jeroni en aquest lloc, però no va perdurar en el temps. L’any 1464 
van adquirir la finca la família Avinyó i concretament Frederic d’Avinyó 



(1601) va exercir de Veguer (representant del comte de Barcelona). Per 
tal motiu, la casa es coneixerà a partir de llavors com la Torre del Veguer. 
La major part de l’edificació actual correspon a les obres realitzades al 
segle XX d’estil eclèctic, conservant alguns elements originals de la casa 
fortificada medieval. Al segle XV els frares Jeronis van iniciar el cultiu de la 
vinya a la finca, tradició que s’ha mantingut fins a l’actualitat, aconseguint 
els seus vins diferents guardons i reconeixements.

Can Martí del Mas Roig. Can Martí del Mas Roig o simplement Can 
Martí és un edifici eclèctic protegit com a bé cultural d’interès local, 
construït durant la segona meitat del segle XIX. Segons inscripcions que 
podem veure a la casa hi consten els anys 1868 i 1870, però la masia 
té uns orígens més antics i fou habitada, primer per la família Roig i 
posteriorment pels Martí. Els Martí apareixen documentats a partir del 
1551. Entre les dues famílies donarien el nom compost a la masia a partir 
del segle XVI. L’any 1865 “l’americano” Pau Solers i Morell comprà la 
masia antiga amb els diners fets a “les Amèricas” i procedí a donar-li la 
forma i estructura actual.

Aquest és un viatge en el temps per alguns edificis singulars i destacats de 
Ribes al Garraf, però sempre des de la nostra perspectiva actual.

https://caminades.info/index.php/activitats/per-avui/icalrepeat.detail/2022/01/23/1192/61/els-masos-de-ribes-sant-pere-de-ribes


La Ruta dels Tres Cims 
(Gelida) (Alt Penedès)

20 de febrer de 2022

La nostra caminada transcorre 
íntegrament dintre de l’Espai 
Natural Protegit de les Muntanyes 
d’Ordal, el qual compta amb una 
rica i variada vegetació, dominada 
per boscos de pi blanc, però també 
amb algunes espècies singulars i 
fragments de vegetació humida 
de caràcter centreeuropeu que 
contrasten acusadament amb la 

vegetació mediterrània dominant. La funció principal dels 
Espais Naturals Protegits de Catalunya és conservar mostres 
representatives de la fauna, la flora i els hàbitats propis del 
territori, de manera que es puguin desenvolupar els processos 
ecològics que donen lloc a la biodiversitat.  
La nostra excursió tindrà el seu punt d’inici i final al poble 
d’Ordal (Subirats), el qual dóna nom al conjunt de les atractives 
serres i muntanyes que conformen aquest ampli espai natural 
protegit de 7.411,39 hectàrees.
Els tres cims que donen títol a aquest suggerent itinerari són 
: El Montcau (644 m). El Roc de Forellac (628 m). El Puig 
d’Agulles (653 m). Així dons, es troben força propers un dels 
altres i una vegada tinguem assolida la carena és relativament 
fàcil desplaçar-se d’un a l’altre.

El Puig d’Agulles

https://lamargaridoia.cat/index.html


El Montcau, és un cim a cavall dels municipis de Gelida i 
Subirats. Serà el primer que visitarem i és força conegut per 
excursionistes, corredors i amants de la bicicleta de muntanya.
El Roc de Forellac, és una muntanya entre els municipis de 
Gelida i Corbera de Llobregat. La vista des del seu punt més 
elevat en un dia clar, és realment espectacular.
El Puig d’Agulles, és el punt culminant de les muntanyes d’Ordal. 
Es troba entre els municipis de Gelida, Corbera de Llobregat i 
Cervelló. En el punt més elevat hi trobem un vèrtex geodèsic 
i al costat hi podem veure fàcilment un radar meteorològic 
de l’Agència Estatal de Meteorologia, inaugurat a l’any 1996. 
Aquest cim està inclòs en el repte dels denominats 100 Cims 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
La tornada al poble d’Ordal la farem en sentit descendent per 
l’agraït fondo de Mas Granada, una baixada tan atractiva com 
còmoda. 

https://caminades.info/index.php/activitats/per-avui/icalrepeat.detail/2022/02/20/1213/61/la-ruta-dels-tres-cims-gelida-alt-penedes


Sant Pere de Castellfollit 
(Castellfollit del Boix) (Bages)

20 de març de 2022

Castellfollit del Boix és un poble, 
cap del municipi del mateix nom, 
de la comarca del Bages. Es troba al 
límit de la comarca de l’Anoia, entre 
Igualada i Manresa. Compta el seu 
entorn amb un paisatge agrari, 
muntanyós i forestal d’una bellesa 
molt notable.

Un dels seus cims més emblemàtics 
és el Coll de Gossem, vèrtex 

geodèsic de 800 metres d’altitud, des del que en un dia clar, la vista 
és magnífica. L’escola pública del poble, porta precisament el nom 
d’aquesta bella muntanya.

L’església romànica de Sant Pere de Castellfollit es troba datada 
per primera vegada al segle XI. Temple d’origen medieval d’estil 
romànic, va patir diverses transformacions d’estil gòtic. Destaquen 
del romànic els tres absis i la portalada. Llueix un retaule del segle 
XVII. Actualment, fa funcions de parroquial de Castellfollit del 
Boix, celebrant-s’hi misses en les festes principals. Sant Pere de 
Castellfollit està inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya.

La nostra atractiva caminada circular s’iniciarà davant de 
l’Ajuntament de Castellfollit del Boix, ben proper de l’església de 
Santa Maria del Pla, una construcció del segle XX d’una sola nau amb 
façana senzilla coronada per un frontó i un campanar d’espadanya 

Sant Pere de Castellfollit del Boix
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d’un sol ull. És d’un d’estil considerat obra arquitectònica popular.

En el nostre recorregut passarem per les masies de Cal Senon, Ca 
la Constància i Can Vila, per arribar a les impressionants cingleres 
de la Costa del Vila gaudint, si el dia ho permet, unes vistes 
magnífiques. Després de l’esmorzar seguirem camí vers el cim del 
Coll de Gossem. Mitjançant suggeridors i boscosos corriols farem 
l’ascens per la part sud-oest i el descens per la banda nord-est 
d’aquest preciós i accessible punt culminant de la nostra excursió. 
Després de poder observar la panoràmica que es veu des de la 
part més elevada del recorregut, posarem direcció a l’església Sant 
Pere de Castellfollit per un bonic caminet amb esplèndides vistes, 
tot passant pel costat de l’antiga masia de Can Tinell.

El conjunt de Sant Pere de Castellfollit està situat en un 
emplaçament magnífic i estratègic, on ben proper es troben, dalt 
d’un turó, les ruïnes de l’antic castell de Castellfollit, el qual era 
una peça fonamental en la xarxa de defensa, atesa la seva situació 
també estratègica. El castell apareix documentat l’any 967 dominat 
per la família Calders. En acabar la visita a aquest agraït indret, 
tornarem al poble per la pista principal, havent conegut i admirat 
uns bells indrets del nostre país.

https://caminades.info/index.php/activitats/per-avui/icalrepeat.detail/2022/03/20/1223/61/sant-pere-de-castellfollit-castellfollit-del-boix-bages


El Paratge de Can Tardà
(Castellolí) (Anoia)

24 d’abril de 2022

Can Tardà és una gran 
masia de titularitat 
particular, pertanyent al 
municipi de Castellolí. 
Està situada en un lloc 
privilegiat, envoltada de 
camps i frondosos boscos.
Antigament, aquesta 

edificació era coneguda com el mas del Corn. Posteriorment, 
se li va anteposar el nom de Villarúbia, propietari de la masia a 
començaments del segle XVI. Al final del segle XVII la pubilla de 
la casa, Agnès de Villarúbia del Corn, va contraure matrimoni 
amb Melcior Tardà, i el mas va adquirir el seu cognom, el qual 
ha perdurat fins a l’actualitat.
La nostra caminada circular tindrà l’inici en el poble de 
Castellolí, per prendre un camí d’ascens, paral·lel al torrent de 
Cal Carles, fins a arribar a la petita masia del mateix nom. En 
el recorregut de la sortida podrem veure antigues feixes on es 
va cultivar vinya abans de la plaga de la fil·loxera. Ara del tot 
boscoses, però que encara hi podem observar uns dels testimonis 
evidents del passat agrícola d’aquests vessants, com són els murs 
i barraques fets amb la tècnica de pedra seca que perduren 
enmig del bosc. Un patrimoni senzill, però valuós, tant per la 
seva arquitectura com per la història mateixa que representen. 

Masia de Can Tardà

https://lamargaridoia.cat/index.html


Per un agradable sender, 
ben proper al torrent de 
Sant Feliu, arribarem a Can 
Tardà, el punt més allunyat 
de la nostra excursió. Amb 
espectaculars vistes, si el dia 
ho permet, a la muntanya de 
Montserrat, continuarem 
l’itinerari de tornada per endinsar-nos en un bonic sender que 
va resseguint pel seu voral el torrent del Roc Estret, on ens 
trobarem encerclats per una espessa i agradable vegetació fins 
a arribar al torrent i font de Can Tardà, la qual destaca per tenir 
el seu broll continuïtat d’aigua durant tot l’any. En el racó on 
hi és ubicada, hi ha dues basses limitades amb grans lloses de 
pedra formant un patit però interessant hàbitat aquàtic per a 
la fauna salvatge de tot el voltant. Després de la visita a aquests 
ben interessants indrets, retornarem a Castellolí per un plàcid 
camí, havent conegut l’interessant paratge de Can Tardà.

Boscos del Roc Estret

https://caminades.info/index.php/activitats/per-avui/icalrepeat.detail/2022/04/24/1238/61/el-paratge-de-can-tarda-castelloli-anoia


La Serra del Bolet
(Mediona) (Alt Penedès)

22 de maig de 2022

La serra del Bolet està situada 
dintre del municipal de 
Mediona (Alt Penedès) la qual 
rep el seu nom del llinatge 
dels barons que dominaven 
aquestes terres en el passat. 
La nostra caminada ens 
portarà fins a diferents punts 
d’interès com són: la font de 
Conilles, la cova de Bolet, el 

mirador de Clivelleres i la font Nova.

La font de Conilles és ubicada en un racó bonic i ombrívol, molt 
propera a la vella masia de Bolet, construcció situada a la capçalera 
del fondal de Valldellòs. En aquest privilegiat indret on es troba la font 
és previst fer l’esmorzar. Aquest punt respon a la configuració de la 
típica font de mas benestant. Un lloc on poder seure i estar a l’ombra 
els dies d’estiu. Molts grans masos del Penedès disposaven d’un petit 
paradís sota de grans arbres i un xic allunyat de la casa, amb taules i 
bancs per descansar i també molt propers a una font on refrescar-se.

La cova de Bolet és una de les més grans i importants del Penedès. 
Es tracta d’una cova natural en la qual s’hi han fet investigacions 
que han estat pioneres en el camp de la geologia i l’espeleologia. Les 
diverses intervencions arqueològiques realitzades han proporcionat 
una informació molt valuosa sobre els diferents grups humans que 
han ocupat i utilitzat aquesta gran cavitat al llarg de milers d’anys.

Mirador de Clivelleres. L’antiga masia de Clivelleres es creu que va 

Font de Conilles
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ser construïda a mitjans del 
segle XVIII, tot i que podria 
tenir els seus orígens sobre 
una construcció anterior. 
En l’actualitat es troba en un 
lamentable estat d’abandó, però 
la seva balconada ofereix en 
un dia clar una extraordinària 
panoràmica del Penedès. El 
topònim de Clivelleres té un origen no documentat, tot i que sembla 
probable estar relacionat amb el mot clivella, fent referència als 
penya-segats i a les zones rocoses i clivellades d’aquesta part de les 
muntanyes de Font-rubí i Mediona.

La font Nova es troba en un preciós indret, amb una curiosa taula, 
alts i grans arbres que li donen ombra i la font que raja aigua fresca 
tot l’any. A finals de la dècada dels anys 70 del segle passat es va fer 
arribar l’aigua de la font fins a les Cases Noves de Can Pardo, nucli de 
població on donarem inici i final a aquesta ben interessant excursió.

Cova de Bolet

https://caminades.info/index.php/activitats/per-avui/icalrepeat.detail/2022/05/22/1266/61/la-serra-del-bolet-mediona-alt-penedes


El Santuari de Cabrera
(L’Esquirol) (Osona)

12 de juny de 2022

L’Espai Natural Protegit de Collsacabra 
és un exemple representatiu de la 
diversitat pròpia del Sistema Transversal, 
amb una geologia espectacular que 
forma cingles de gran altura. Conserva 
una bona mostra natural ben variada 
de la flora en el conjunt d’aquestes 
muntanyes que formen la Serralada 
Transversal, comptant amb formacions 
vegetals de caràcter atlàntic, destacant 
esplèndides fagedes dintre d’un marc 
orogràfic de gran bellesa paisatgística 
en aquest especial context geogràfic.

En la nostra excursió primer visitarem 
el Pla d’Aiats, per després admirar el Pla 

de Cabrera. Ambdues formacions són espectaculars, situades a 1300 
metres d’altitud estan unides per un coll que de forma natural és el 
punt d’unió d’aquestes colossals muntanyes.

El Pla d’Aiats és una plataforma natural de 3-4 km d’extensió i de 200-
300 metres d’amplada, límit dels municipis de l’Esquirol, Joanetes, 
Rupit i Pruit. Des del seu punt principal de visió, en un dia clar la 
vista és espectacular. Juntament amb l’altiplà de Cabrera és un dels 
trets més característics del Collsacabra.

El Santuari de Cabrera té l’origen en el castell, ara en ruïnes, situat des 
del segle IX en un extrem del Pla de Cabrera. El castell de Cabrera 
dominava uns amplis territoris i va donar nom al llinatge dels Cabrera. 

Santuari de Cabrera
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La presència de la primera 
capella és documentada al 
segle XII, però es creu que ja 
anteriorment existia aquest 
punt de culte. La història del 
Santuari de Cabrera es va 
sacsejar amb els terratrèmols 
del segle XV que el van destruir 
completament, encara que va ser edificat de nou. Posteriorment 
a finals del segle XVI es va remodelar. El campanar actual data de 
mitjans del segle XVIII. Actualment, hi ha també servei de restauració 
i hostatgeria. El diumenge següent a Pentecosta se celebra l’aplec de 
Cabrera. Una ermita es converteix en santuari quan la seva devoció 
va més enllà de la parròquia corresponent i s’estén a altres indrets, 
i aquest és el cas de la Mare de Déu de Cabrera. Aquest privilegiat 
i alhora panoràmic indret és també un punt de referència per a 
excursionistes de tota Catalunya.

La nostra caminada tindrà lloc íntegrament dintre d’aquestes 
espectaculars formacions geològiques, amb esplèndides  balconades 
i ufanoses fagedes que fan d’aquest indret un lloc molt gratament 
especial.

Pla d’Aiats

https://caminades.info/index.php/activitats/per-avui/icalrepeat.detail/2022/06/12/1267/61/el-santuari-de-cabrera-l-esquirol-osona


El Senyoriu de Selma
 (Aiguamúrcia - Alt Camp)

2 d’octubre de 2022

L’antic senyoriu de Selma 
comprenia el llogaret i una 
munió de masos escampats 
pels entorns. El terme 
municipal fou agregat al 
municipi d’Aiguamúrcia a 
mitjans del segle XIX, després 
de patir una important 
davallada demogràfica, però 

Selma va continuar exercint com a centre aglutinador i oferia tota 
mena de serveis a les importants masies de la rodalia. L’atzagaiada 
més forta, amb el progressiu abandonament del nucli primitiu arribà 
als anys vint del segle passat, quan es va construir la carretera de Sant 
Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu. La nova via de comunicació va 
propiciar que aquest lloc, situat a la plana amb un clima més temperat, 
unes terres més fèrtils i de major amplitud per l’agricultura, anés 
creixent progressivament, amb detriment del vell poble de Selma, el 
qual en l’actualitat està a dissort del temps, però mantenint dempeus 
la torre del campanar de l’església de Sant Cristòfol, punt de referència 
per identificar en la distància aquest lloc estratègicament situat. Una 
llàstima veure i comprovar el seu estat actual, despoblament produït 
en part per la fil·loxera, i amb més determinació pel progrés de les 
comunicacions, tenint en compte tota la llarga història del seu passat 
amb constància de la seva existència des de l’any 977.

Selma és un topònim d’origen àrab. El poble situat a 743 metres 
d’altitud està presidit per les restes de l’antic castell de Selma, en una 
zona muntanyosa frontera natural entre el Camp de Tarragona i 

Castell de Selma
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l’Alt Penedès. Al llarg de la seva història, Selma va patir nombroses 
incursions i saquejos.

Des de l’any 1140 al 1377 va ser administrada per l’Ordre del Temple, 
època en què hi va haver dues esglésies, la de Santa Maria de la Roca 
i la de Sant Cristòfol. En els seus molts anys d’ocupació els Templers 
tenien el domini del castell i del territori proper, creant noves masies 
de la seva dependència. Es calcula que en el seu màxim esplendor, a 
l’edat mitjana, Selma comptava amb una població d’uns 250 habitants 
que vivien en una cinquantena de cases. Ens cal ara posar-hi força 
imaginació per escenificar mentalment com era la vida en aquells 
anys llunyans d’aquest malauradament abandonat poble de Selma.

La nostra suggeridora excursió circular ens portarà a caminar pels 
dominis de l’antiga Ordre del Templers i per grans masos com són 
la Portella, la Masó de Selma, Mas de Manlleva i Mas de les Torres, 
entre altres construccions que anirem trobant al llarg del recorregut, 
així com el mateix poble de Selma, sempre envoltats per conreus de 
muntanya i boscos ben frondosos.

https://caminades.info/index.php/activitats/per-avui/icalrepeat.detail/2022/10/02/1295/61/el-senyoriu-de-selma-aiguamurcia


Santa Maria de la Sala
 (Jorba - Anoia)

6 de novembre 2022

Santa Maria de la Sala 
o la Mare de Déu de la 
Sala és una ermita del 
segle XII ubicada sobre 
un petit planell enlairat i 
molt propera al riu Anoia, 
dintre del terme municipal 
de Jorba. En aquest indret 

també anomenat La Sala, es troba el mas de Can Cansalada. 
Tradicionalment, ha estat lloc d’aplecs i un dels més nombrosos 
es va fer l’any 1910, en el que després d’un any es va construir 
a l’esplanada de l’església una gran creu de pedra que recorda 
aquell gran aplec. Aquest monument que avui podem admirar, 
va ser fet per l’igualadí Vicenç Vilarrúbies i es va pagar amb 
almoines. Tot aquest conjunt és força gratificant.
El nostre recorregut d’uns dotze km, i en forma d’un vuit, 
partirà de l’aparcament municipal per passar pel costat de la 
capella de Sant Sebastià i Sant Roc, situada a la plaça de la 
Font, al centre del poble i al costat mateix de l’alberg de Sant 
Jaume, especialment indicat pels pelegrins que fan el Camí de 
Santiago de Compostela. Tot seguit, ens trobarem davant de 
l’església de Sant Pere, al seu costat hi ha les fonts i els antics 
rentadors públics. El temple parroquial de Jorba, situat als peus 
de l’antic castell, alhora aquest ubicat al puig de la Guàrdia, va 

Ermita de Santa Maria de la Sala
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ser construït entre els anys 1551 i 1558. L’església és d’estil gòtic 
tardà.
Després de la breu visita al poble de Jorba, posarem direcció 
a la resclosa de la riera de Rubió i la font de Torredenusa. 
Aquest és un indret del tot preciós. Després de l’esmorzar 
seguirem sender per una part enlairada i encinglerada, amb 
bones vistes, si el dia ho permet, fins a arribar al pont del 
comte Aranda, situat sobre la riera de Rubió i construït l’any 
1787 quan el comte Aranda, que era el Senyor de Rubió, tenia 
responsabilitats polítiques a la cort de Carles IV. L’any 1792 va 
arribar a ser primer ministre. El pont del comte Aranda és una 
obra d’enginyeria sòlida i a la vegada visualment atractiva. Des 
d’aquí anirem a buscar el riu Anoia per continuar camí en sentit 
descendent de les aigües, per un tram de gran bellesa amb un 
magnífic entorn de bosc de ribera fins a arribar a Santa Maria 
de la Sala, objectiu d’aquesta preciosa i original caminada.
Aquesta és una ruta que combina el seu recorregut pel costat 
del riu Anoia i el seu afluent la riera de Rubió, dintre d’uns 
paisatges encisadors.

https://caminades.info/index.php/activitats/per-avui/icalrepeat.detail/2022/11/06/1318/61/santa-maria-de-la-sala-jorba-anoia


L’Ermita de la Salut 
(El Papiol)

27 de novembre 2022

Com a Grup Anem a Caminar, també volem afegir-nos a la 
celebració del 120è aniversari de la Societat la Margaridoia dels 

Monjos, de la qual formem part com a secció.

La nostra més sincera felicitació a l’entitat i la invitació per la 
nostra part perquè puguis gaudir d’aquesta caminada pel Parc 

Natural de Collserola. 

Al centre de la Serralada 
Litoral Catalana s’aixeca 
el Parc Natural de la 
Serra de Collserola, un 
pulmó verd a tocar de la 
ciutat de Barcelona i límit 
entre tres comarques; 
el Barcelonès, el Vallès 

Occidental i el Baix Llobregat. El territori protegit ocupa 
una extensió de més de 8.000 hectàrees, repartides entre 
nou municipis.
Amb el Tibidabo (512 m) com a turó més emblemàtic, el 
Parc Natural de la Serra de Collserola és l’espai d’esbarjo 
més preuat pels habitants de les ciutats que l’envolten, 
amb uns bells i benèvols paisatges que compten amb uns 
bonics i frondosos boscos, així com amb una molt diversa 
vegetació.

Ermita de la Salut (El Papiol)
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Un dels municipis que conformen el parc natural és el 
Papiol, el qual compta amb un edifici que és una de les 
joies del romànic del sector litoral, l’ermita de la Salut, 
declarada Bé Cultural d’Interès Local. La seva existència, 
com a parròquia, està documentada des de finals del segle 
IX, originàriament dedicada a Santa Eulàlia de Mèrida. 
Darrerament, ha sigut restaurada pel servei de conservació 
i catalogació de monuments de la Diputació de Barcelona.
L’ermita de la Salut, en la que cada 12 d’octubre hi celebren 
un aplec, es troba al vessant sud del puig Madrona. El cim 
té forma cònica (341 m) i hi trobem un vèrtex geodèsic 
des del qual, en un dia clar, es pot gaudir d’una excel·lent i 
privilegiada panoràmica.
En el nostre recorregut tindrem ocasió de poder conèixer 
i admirar un dels sectors d’aquest preciós espai com és el 
Parc Natural de la Serra de Collserola.

https://caminades.info/index.php/activitats/per-avui/icalrepeat.detail/2022/11/27/1325/61/l-ermita-de-la-salut-el-papiol


El Puig de l’Àliga
(Canyelles)

18 de desembre 2022

Com cada any per aquestes dates, 
exceptuant els de plena pandèmia de 
Covit-19, el Grup Anem a Caminar 
de Santa Margarida i els Monjos 
(GAC) renovem el pessebre nadalenc 
que tenim ubicat en el cim del Puig de 
l’Àliga, situat a 465 m d’altura sobre el 
nivell del mar, vèrtex geodèsic i 100 
Cims de la FEEC (Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya). Un 
magnífic mirador natural.

La ruta a peu tindrà el seu inici i final en la part més enlairada de la urbanització 
Les Palmeres de Canyelles, per prendre camí vers el Turó de les Tres Partions, 
posteriorment seguint fins el Puig de l’Àliga, objectiu principal de la nostra 
caminada. Desprès de la renovació del pessebre i cantar alguna nadala, amb la 
col·laboració de les persones que vulguin acompanyar als membres presents 
de la coral Amics de Penyafel, iniciarem el sender de tornada caminant per un 
camí carener, per dessota del Puig de Romagosa, el qual ofereix una àmplia vista 
sobre el Parc del Foix. Arribats al ufanós fondo de Cal Deus, poc ens quedarà per 
finalitzar aquesta atractiva i nadalenca caminada. 

El Puig de l’Àliga

https://lamargaridoia.cat/index.html
https://caminades.info/index.php/activitats/per-avui/icalrepeat.detail/2022/12/18/1333/61/el-puig-de-l-aliga-pessebre-2022-canyelles-garraf


Calendari sortidesCalendari sortides  
  20232023

29 de gener
La Serra Llarga (Roda de Berà) 

26 de febrer
Clariana i el seu entorn (Castellet i la Gornal) 

26 de març
El Pont Nou (Sant Pere de Riudebitlles)

16 d’abril
El Paratge de Canaletes (Cabrera d’Anoia)

21 de maig
El Coll de la Barraca (Font-Rubí)

11 de juny
El Santuari de la Salut (Sant Feliu de Pallerols)

8 d’octubre
El Puig Castellar (La Llacuna)

5 de novembre
La Serra de l’Aragall (Castellvi de Rosanes)

17 de desembre
El Puig de l’Àliga (Olèrdola) (Pessebre 2023Pessebre 2023)

Col·labora:

Les sortides son gratuïtes i obertes a tothom, de dificultat mitjana-fàcil en les que els 
desplaçaments es faran en cotxes particulars fins l’inici de les caminades. Es prega la màxima 
precaució als participants. Cal portar esmorzar, beguda i calçat adequat per muntanya, així 
com es recomana portar pals o bastó.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Més informació:
Telèfons 616 328 059 o 93 898 10 68

https://caminades.info

https://lamargaridoia.cat/index.html
http://www.santamargaridaielsmonjos.cat/
https://caminades.info


Disseny: AndreuCM

Aquesta informació i molt més a: 
caminades.info

http://caminades.info

