ITINERARI DE LA XL RONDA VALLESANA
EL RODAL DE SABADELL: 5 TORRENTS
[Per arribar al punt de sortida cal sortir de Sabadell en direcció a Castellar del Vallès per
la carretera de Prat de Lluçanès, B-124. En el km 2,1 s’agafa la pista (NE) que mena a
Sant Vicenç de Jonqueres.]
Primer tram comú: Sant Vicenç de Jonqueres (178 m), Torre del Canonge (214 m),
ermita de Togores (235 m), font de Can Moragues (218 m), la Foradada de
Colobrers (202 m), molí d’en Mornau (182 m), Can Deu (240 m), masia de Can
Deu (250 m).
0,000 km. 178 m. 0:00 h. Sabadell, Sant Vicenç de Jonqueres, Servei d’Informació de
Muntanya. Abans havia estat església i una de les sis parròquies de Sant Pere de
Terrassa. A principis del segle XX fou traslladada a Sabadell, a la Creu Alta.
Llinda d’entrada, any 1574. Baixem per l’escala (NNE) en direcció al riu Ripoll i
seguim la pista, al principi cimentada, cap a la dreta, vers llevant.
0,160 km 162 m. 0:02 h. Gual en el riu Ripoll (pas de Jonqueres), Parc Fluvial. Seguim
la pista cap a la dreta (SE).
0,820 km. 160 m. 0:11h. Molí de l’Amat, documentat del segle XlV com a fariner i
draper. Actualment en actiu amb una indústria d’acabats tèxtils.
Lloc destinat per a repartir coca i xocolata.
El revoltem a l’esquerra i pugem per la pista (NW).
1,067 km. 170 m. 0:18 h. Deixem la pista i seguim el camí ample de la dreta que aviat
es converteix en corriol, en pujada, al costat d’horts (N).
1,460 km. 216 m. 0:24 h. Arribem a la pista, que seguim a la dreta (E).
1,553 km. 221 m. 0:26 h. Bifurcació, casa dels vivers de la Torre del Canonge a
l’esquerra i pal indicador a la dreta. Seguim recte (N).
1,677 km. 220 m. 0:28 h. Nova bifurcació i pal indicador. Seguim recte en lleugera
baixada.
1,845 km. 214 m. 0:31 h. Trencall de camins. A l’esquerra tenim l’ermita de la Mare
de Déu dels Dolors, amb dos xiprers, un de mort. A la dreta, la Torre del
Canonge, enrunada i mig colgada per la vegetació. Continuem recte (NE).
1,923 km. 214 m. 0:34 h. Rètol de no continuar el camí. Ens endinsem en el bosc per un
corriol a la dreta, en forta baixada (E).
2,042 km. 186 m. 0:39 h. Arribem al Riu Tort, seguim a l’esquerra (N). Poc després
deixem un corriol que s’allunya per l’esquerra i passem per una feixa amb arbres
fruiters (ametller, olivera, magraner). Pugem fins sortir a una pista.
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2,246 km. 211 m. 0:45 h. Anem cap a l’esquerra (NW), torre d’alta tensió i pals de la
llum ran la pista ben recta.
2,341 km. 215 m. 0:48 h. Bifurcació: el corriol de l’esquerra mena a la Torre del
Canonge. Seguim la pista, al costat de dues torres elèctriques.
2,425 km. 220 m. 0:50 h. Nova bifurcació, ara seguim a l’esquerra abandonant la línia
elèctrica i a continuació passem sota els cables de la línia d’alta tensió. Anem
vorejant (N) un camp de conreu amb bassa per a l’aigua i al fons es veu Togores.
Els arbres del marge de la pista són alzines.
2,814 km. 235 m. 0:55 h. Arribem al davant de l’ermita de Togores, al costat de la
casa de Togores antigament anomenada Can Pagès Vell. Cada any s’hi fa un
aplec en un pla amb grans alzines. Trencall de pistes i pal indicador. Seguim per
la pista de l’esquerra (NW). GR-97. El bosc, d’alzines i pins, ha estat esclarissat,
sobretot de pins.
3,023 km. 240 m. 1:00 h. A l’esquerra (W) tenim el pi monumental de tres besses.
Seguim la pista.
3,133 km. 247 m. 1:04 h. Bifurcació, seguim a l’esquerra. Deixem algunes pistes –3– a
la dreta.
3,636 km. 249 m. 1:09 h. A l’esquerra, protegit, tenim el forn d’obra del sot del Balasc,
rectangular.
3,687 km. 249 m. 1:17 h. Pal indicador i bifurcació, seguim a la dreta. Per l’esquerra
tenim una extensa plantació d’oliveres, molt recent. Anteriorment, aquest pla
havia estat un camp d’aviació d’ultra lleugers. Al fons, al (SW) es veu Sabadell
i al (NW) les construccions de Can Moragues. Anem pel camí de Can
Casamada i el bosc, de pi i alzina, és de Can Vilar – Togores. Continuem pel
GR-97-133.
4,208 km. 265 m. 1:23 h. Deixem l’ampla pista per un moment al costat de la fita del
terme municipal de Sabadell i seguim un corriolet a l’esquerra (SW). Poc després
seguim la pista, que voreja el camp, a l’esquerra.
4,618 km. 245 m. 1:30 h. La pista, davant la masia de Can Moragues, fa un revolt de
180 graus. Baixem.
4,981 km. 218 m. 1:36 h. A l’esquerra, tenim la senyalització de l’entrada al torrent de
Colobrers. Parc Fluvial.
Lloc per a proveir beguda
Seguim per la pista.
5,064 km. 211 m. 1:38 h. Pont d’obra sobre la riera del torrent de Colobrers o de La
Tosca.
5,121 km. 218 m. 1:40 h. Font de Can Moragues, que aboca al gran safareig
rectangular. Hi raja aigua tot l’any. Tornem enrere.
5,243 km. 218 m. 1:43 h. De nou davant l’entrada per al recorregut pel torrent de
Colobrers. Baixem al torrent (S). Arbreda i plantes de moltes espècies. Són
característics d’aquesta zona els grans plàtans i les cues de cavall.
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5,623 km. 202 m. 1:50 h. La Foradada, feta el 1860, per tal d’aprofitar l’aigua i que no
fes una àmplia volta pel meandre de la dreta.
5,859 km. 200 m. 1:57 h. Degotalls i Font de la Tosca, a la dreta del camí. Seguim a
l’esquerra. Passem per sota un aqüeducte d’aigua.
6,310 km. 190 m. 2:03 h. Després d’una pujadeta arribem a l‘antiga carretera de
Sabadell a Castellar del Vallès, per l’antic pont del qual sols queda la base. Can
Pagès. Baixem vers el riu Ripoll, deixant a l’esquerra Can Garriga.
6,552 km. 179 m. 2:11 h. Travessem el riu Ripoll per un pont de ciment per a vianants.
A l’altra banda, àmplia pista que seguim a la dreta (NW), en direcció a Castellar
del Vallès. Passem per sota el pont de la carretera Sabadell-Castellar (B-124).
6,922 km. 182 m. 2:16 h. Per l’esquerra, anem deixant el molí paperer d’en Mornau,
del qual es diu que té tantes finestres com dies té l’any.
7,092 km. 183 m. 2:19 h. Pal indicador i bifurcació.
PRIMER CONTROL
Seguim a l’esquerra, entre horts (SW). A la dreta ens queda el desaparegut molí d’en
Galí.
7,188 km. 188 m. 2:21 h. Deixem la pista i pugem a l’esquerra per un corriol molt
costerut i amb un profund solc, una mica difícil de superar (S). Però és curt.
Després el camí puja bé.
7,395 km. 237 m. 2:29 h. Arribem a la plana de Sabadell, Can Deu, paret
d’instal·lacions esportives i escolars. Seguim a l’esquerra.
7,514 km. 238 m. 2:33 h. Continuem seguint el GR. Àrea de jocs infantils. Pel pas de la
dreta arribem al carrer del Caucas. Passem al costat de les instal·lacions de
l’Agrupació de Veïns de la Plana del Pintor. AAVV. Tot seguit, escola bressol
Els Àngels. Seguim pel proper carrer de la dreta, vers tramuntana. A l’esquerra
hi ha el camp de futbol de Can Deu.
7,757 km. 239 m. 2:35 h. Travessem el carrer de les Palmeres i continuem pels carrers
dels Salzes i de la Ginesta.
7,969 km. 245 m. 2:39 h. Travessem el carrer dels Pins i anem per un corriol vers la
clàssica construcció del mur dels límits de la masia de Can Deu, el travessem i
ens dirigim cap a la torre elèctrica, a l’esquerra. Vista del Puig de la Creu a la
dreta. Anem deixant el barri i edificacions de Can Deu per l’esquerra.
8,152 km. 246 m. 2:44 h. Passem entre l’aparcament del barri de Can Deu, a l’esquerra,
i el barranc, a la dreta. Pista asfaltada que seguim a la dreta.
8,461 km. 242 m. 2:46 h. Pugem per les escales que porten al mas.
8,506 km. 250 m. 2:48 h. Som al davant de la porta d’entrada de la masia de Can Deu.
A la dreta, torre d’un pou, amb molí de vent per a elevar l’aigua.
Lloc per a la fruita i l’esmorzar
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Tornem a baixar per les escales i travessem la pista asfaltada. Al davant tenim l’ermita
de Sant Vicenç de Verders. Desmuntada de la zona de l’embassament de Sau i
reconstruïda en aquest lloc, al costat del bosc de Can Deu i de la masia del mateix nom.
8,660 km. 258 m. 2:56 h. Al costat de l’ermita de Sant Vicenç de Verders. A la porta de
ponent hi ha un forat que deixa veure el seu interior nu. Continuem el camí per
una zona de bosc en reforestació, principalment amb pins (NNW).
8,801 km. 260 m. 2:58 h. Paret de pedra del mas i bifurcació.
Fins aquí hem recorregut el primer tram, comú a tots dos itineraris, el curt i el
llarg. Ara podem seguir l’itinerari CURT dirigint-nos cap a ponent o continuar pel
LLARG, que pren direcció a Sant Julià (NW).
Ronda curta: Bosc de Can Deu (261 m), dipòsits de CASSA (282 m), pista cap a Ca
n’Ustrell (275 m).
8,801 km. 260 m. 2:58 h. Paret de pedra del mas i bifurcació. Seguim pel camí de
l’esquerra (W).
8,974 km. 264 m 3:01 h. Arribem a una cruïlla i seguim a l’esquerra en baixada.
9,071 km. 250 m. 3:04 h. Baixem fins al Sot Fondo de Can Deu i seguim a la dreta
pujant per la llera del torrent.
9,177 km. 258 m. 3:08 h. Sortim del torrent i trobem un camí ample que agafem a
l’esquerra.
9,376 km. 278 m. 3:11 h. Tot seguit ens trobem en un encreuament de 5 camins.
Prenem el segon per la dreta que és un camí ample on hi ha els pins més alts i
espessos.
9,569 km. 260 m. 3:15 h. Trobem una pista ampla a banda i banda. Nosaltres seguim de
dret en direcció a l’aparcament que travessem deixant a la dreta uns dipòsits
d’aigua.
9,851 km. 284 m. 3:19 h. Carretera de Sabadell a Matadepera (BV-1248), la travessem
pel punt quilomètric 3,2 i seguim a la dreta (NW) entre els camps de conreu i la
carretera. Magnífica vista de la Mola ben bé davant nostre.
10,10 km. 289 m. 3:24 h. A l’alçada del dipòsits d’aigua la pista gira cap a l’esquerra
fins orientar-se al sud per baixar al torrent de la Murtra. Podem veure Ca
n’Ustrell al fons a la dreta.
10,33 km. 269 m. 3:27 h. Arribem a un petit torrent secundari de la Riereta per tot
seguit tornar a pujar a l’altre costat.
10,42 km. 278 m. 3:29 h. Deixem el camí ample que entra al bosc de Ca n’Ustrell, per
agafar un corriol a l’esquerra que travessa un camp erm i baixa cap el torrent, la
Riereta.
10,52 km. 264 m. 3:32 h. El camí gira a la dreta seguint la llera del torrent.
10,58 km. 264 m. 3:34 h. En aquest punt s’uneixen el torrent de la Murtra i el del
Fangar. El torrent resultant canvia de nom i passa a dir-se la Riereta, que més
endavant acabarà passant per sota de l’Eix Macià.
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10,63 km. 265 m. 3:35 h. Cruïlla de pistes amb un roure al bell mig de l’encreuament: la
del davant (W) mena a Can Bonvilar i la de l’esquerra (SSE) va a mas Canals.
Aquí confluïm amb el recorregut de l’itinerari llarg, que arriba per la dreta (NW).
En aquest punt conflueixen les Rondes LLARGA i CURTA. Ara el tram que resta
–5,44 km.– ja és de nou comú per a tots dos itineraris.
Segon tram comú: Cruïlla Can Bonvilar – Ca n’Ustrell – Mas Canals (264 m), mas
de Can Llong (237 m), Parc de les Aigües (247 m), Parc de Catalunya (228 m).
10,63 km. 265 m. 3:35 h. Cruïlla de pistes amb un roure al bell mig de l’encreuament: la
del davant (W) mena a Can Bonvilar i la de l’esquerra (SSE) va a mas Canals.
Seguim recte (SSE) cap a mas Canals.
11,04 km. 279 m. 3:43 h. Bifurcació en revolt molt tancat. Seguim a la dreta. Tot seguit
passem ran d’una torre elèctrica (S).
11,33 km. 278 m. 3:48 h. Nova bifurcació, amb pal indicador. Som al punt geodèsic
287117017. Seguim el camí de l’esquerra, carener (SE), envoltats de fonoll i
espessos arbustos de ginesta. A banda dreta, a l’altre costat, hi ha el Mas Canals,
envoltat de xiprers.
11,91 km. 250 m. 3:50 h. Arribem a un túnel sota la Ronda Nord, que arriba a Ca
n’Oriac. De tant en tant algun ametller.
12,37 km. 242 m. 3:55 h. Abans d’entrar al revolt que ens duria al camp de futbol de la
Roureda, trenquem a la dreta per un corriol que travessa un camp de conreu on hi
ha una bassa (SW). Baixem al torrent de la Romeua o del Mas Canals i pugem
a l’altra banda per un corriol a la dreta.
12,59 km. 247 m. 4:05 h. Arribem a una zona d’esbarjo amb arbres, un parell de taules i
bancs de fusta.
BEGUDES I TERCER CONTROL
Seguim el camí a la dreta, amb petits esglaons, deixant-ne a la dreta un altre per a
persones i vehicles que passa per sobre la via de RENFE.
12,77 km. 245 m. 4:10 h. Arribem al carrer Zuric de Sabadell, Can Llong, el seguim
(S). És llarg.
13,27 km. 241 m. 4:17 h. Per la dreta arribem a la Ronda Europa, la seguim, vers
migjorn. Passem per sobre el túnel de RENFE.
13,45 km. 237 m. 4:20 h. A l’esquerra, tenim les ruïnes de Can Llong, antic mas de
l’any 1649). El revoltem per la seva esquerra i baixem per les escales de nou a la
Ronda Europa - confluència plaça de Còrdova.
13,64 km. 233 m. 4:27 h. A l’altra vorera, carrer d’Estrasburg, ens enfilem a la dreta per
l’ample camí que fent ziga-zagues puja al proposat Parc de les Aigües, avui amb
pressupost, però encara no realitzat. Abans d’arribar a dalt, seguim un corriolet a
la dreta per pujar al cim del turó.
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14,12 km. 248 m. 4:33 h. Revoltem pel vessant sud el dipòsit d’aigua de CASSA (E).
Figuera i ametller, solitaris. A l’esquerra, a sota, ens queda l’edifici del Club de
Natació de Sabadell. Baixem pel corriol de la dreta al carrer de Plini el Vell i el
travessem (S).
14,50 km. 228 m. 4:36 h. Seguim ran l’escola Andreu Castells i ens endinsem en el
camp de conreu, on encara queda una figuera, una olivera i un ametller. Seguim
a l’esquerra i sortim al carrer de l’Arcàdia, rere la biblioteca de Ponent.
14,96 km. 222 m. 4:43 h. Travessem el carrer de la Serra d’en Camaró i continuem pel
carrer de l’Arcàdia. A l’esquerra deixem una benzinera (Meroil).
15,21 km. 213 m. 4:47 h. Desemboquem a l’avinguda de Lluís Companys, que
travessem pel pas zebra, pugem (SSE) per una escala d’esglaons de fusta i ens
dirigim entre pins, a l’esquerra, i lledoners, a la dreta, cap a la part superior del
Parc de Catalunya.
15,34 km. 221 m. 4:49 h. En canviar de rasant la pista, limitada a l’esquerra per
estaques i alzines, puja suaument pel Camí de la ciutat cap el cim (E), passem
ran un monument de ferro. A la dreta, tancant l’horitzó (S), veiem Collserola i
una mica més a l’est el turó de Montcada.
15,63 km. 228 m. 4:53 h. Tot just iniciem la baixada trobem el monument a Antoni
Farrés, alcalde de Sabadell del 1979 al 1999. Davant tenim el barri de la Creu
Alta, on destaca la Torre Millenium, i darrere seu el Montseny.
15,73 km. 213 m. 4:55 h. El camí esdevé incert. Arribem en una esplanada i per entre
les alzines ens dirigim a les taules de la zona de pícnic. Baixem a la feixa
inferior, amb oliveres, i ens decantem cap a la dreta. Sortim en una plaça d’on
surt cap a l’esquerra, ran una torre d’enllumenat, un carrer enllosat.
15,86 km. 207 m. 4:56 h. Immediatament trenquem a la dreta per baixar per l’escala de
travesses de fusta. En els dos corredors successius on anem a espetegar ens
dirigim cap a la dreta per agafar l’escala que baixa a l’esquerra.
15,96 km. 193 m. 4:56 h. Sortim al llac. Anem a l’esquerra per passar per sota la
cascada. Som a l’avinguda de Francesc Macià.
16,07 km. 197 m. 4:58 h. Trenquem a l’esquerra i pugem l’escala que, al costat del
restaurant Viena, ens porta a la plaça de l’Argub. Fi de la caminada de la XL
Ronda Vallesana.

Fitxa tècnica:
Temps emprat: Curta 4:58 hores
Desnivell de baixada, metres: (comú 1r: 250; curta: 66; comú 2n: 106)
de pujada, metres: (comú 1r: 232; curta: 71; comú 2n: 34)
[Curta: baixada 422, pujada 337]
Distància: (comú 1r: 8,801 km; curta: 1.830 km; comú 2n: 5,440 km)
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[Curta 16,07 km]
Ferran Zurdo i Ferran Marcos
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