MONTCAU DES DEL CASTELL DE
GELIDA

Distancia: 13,7 km
Altura mínima: 239 m

Horari: 3h / 4h
Altura màxima: 643 m

Dificultat: fàcil
Desnivell total: 644 m

S

Castell de Gelida. El punt d’inici i final de la ruta és davant de l’entrada del castell. Hi ha un
aparcament, una font connectada a la xarxa i una zona de jocs per a nens. Al final de
l’aparcament continuant la carretera surt una pista força ample que puja. El castell ens
quedarà a mà dreta. (Alt. 253 m).

Aa

Abans de començar la ruta o en acabar podeu fer la visita al Castell de Gelida. L’entrada es
lliure però és millor reservar una visita guiada. Dins del recinte emmurallat podreu visitar
l’església de Sant Pere del Castell, pujar a dalt del campanar i contemplar les boniques vistes
de Gelida, la plana i Montserrat al fons.

Ba

També podreu escoltar un audiovisual de la història del castell, visitar l’exposició permanent i
contemplar les restes del castell amb les seves torres i panys de muralla.

1

350 m. Al poc d’iniciar el camí en una corba molt marcada trobarem a mà esquerra una
bifurcació amb un pal indicador. Nosaltres continuem pujant per la pista principal cap a la part
superior del castell.

2

630 m. Estem situats a la part superior del castell que ens quedarà a mà dreta. Hi ha una
esplanada a mà esquerra i surt un corriol a mà dreta amb un pal indicador. (Alt. 296 m). Deixem
el camí principal i baixem per aquest corriol en direcció al Bosc de Can Torrens. És un senderó
boscos amb molt bones vistes cap al castell i l’església.

3

1,4 km. El corriol desemboca en una pista cimentada. Pal indicador. Agafem la pista cap a
l’esquerra en direcció a la font Freda.

4

1,5 km. Cruïlla. Surt una pista secundaria a mà dreta. Continuem rectes pujant per la pista
principal que a partir d’aquest punt és de terra.

5

1,6 km. Nova cruïlla i pal indicador. Per la nostra esquerra ens arriba una pista barrada amb
una cadena i un camí. Nosaltres continuem rectes en direcció a la font Freda per la pista
principal que ara inicia una baixada.

6

1,7 km. Apareix per la dreta una pista secundaria. Continuem per la pista principal.

7

2,3 km. Cruïlla de pistes important. Pal indicador. A la nostra esquerra surt un caminet i unes
escales que van a la font Freda. Baixem per aquest corriol per anar a la font.

Ca

2,3 km. Font Freda. (Alt. 265 m). Al costat d’aquesta bonica font trobarem una taula i unes
bancades. Després retornem pel mateix camí fins a la cruïlla anterior.
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7

2,4 km. Un altre cop a la cruïlla. Agafem la pista de l’esquerra que puja en direcció a Can Voltà
i al Coll del Portell (PR-C-70).

8

2,8 km. En una corba trobem un caminet a l’esquerra. Nosaltres continuem pujant per la pista
principal.

9

3,3 km. Cruïlla de Can Migrat. Pal indicador. (Alt. 358 m). A prop de Can Migrat, en una corba
a l’esquerra molt marcada, deixem la nostra pista i continuem rectes per un camí en direcció
al mirador de Can Voltà.

Da

3,5 km. Al cap de poc trobem un rètol que ens indica que a la nostra dreta es troba el mirador
de Can Voltà. (Alt. 353 m). Bones vistes de la plana i de Montserrat. Hi ha una bancada i una
cabana de pedra seca. Després retornem pel mateix camí fins a la cruïlla anterior.

9

3,6 km. Retornats a la pista principal continuem la ruta.

10

3,8 Km. Cruïlla de Can Voltà. En aquest punt deixem la pista principal que fa una corba cap a
la dreta i es dirigeix cap a Can Voltà i continuem rectes pel camí secundari que continua pujant.
No hi pal indicador però si marques de PR (senyals blancs i grocs) que hem d’anar seguint.

11

3,9 km. Cruïlla i pal indicador. Agafem el camí de l’esquerra direcció a coll del Maset i PR-C70.

12

4,1 km. Atenció cruïlla important. Deixem el camí principal i agafem un corriol que surt a la
nostra esquerra. Hi ha un pal petit de la Xarxa de Senders que ens indica la ruta a seguir.
Vigileu de no passar-se aquest punt que no està molt ben indicat. A l’esquerra ens queda la
valleta de Vallberdina. És un corriol que al principi baixa un xic però de seguida planeja. Durant
un bon tros anirem resseguint una canonada d’aigua. Veiem marques de PR de tant en tant.
Més endavant el camí es redreça força i es torna més incòmode. Els bastons ens seran de
gran ajut en aquest tram.

13

5 km. Cruïlla de camins. Continuem pel camí de més a l’esquerra seguint marques de PR. El
camí de la dreta és una drecera més directa.

14

5,2 km. Per la nostra dreta ens arriba el camí de la drecera anterior. Continuem rectes pujant.
Una mica més endavant el nostre camí es bifurca en dos caminet. Els dos caminets es tornen
a ajuntar una mica més endavant.

15

5,5 km. El nostre camí desemboca en una pista (la mateixa que hem abandonat en el punt
12). Seguim la pista cap a l’esquerra. No hi cap pal indicador.

16

5,6 km. Molta atenció! Al cap de pocs metres de seguir la pista trobem un corriol pujador una
mica desdibuixat que surt per la dreta. No passar-se de llarg aquest punt. No hi ha cap pal
indicador i les marques de PR es veuen poc. Deixem la pista i continuem per aquest corriol
que puja de valent.

17

5,9 km. El corriol desemboca en una pista. No hi ha pal indicador. Continuem la pista cap a la
dreta. En aquest punt deixem la ruta i les marques del PR i anem cap al collet del Montcau.

18

6,0 km. Ens arriba un camí per la dreta. Continuem rectes pujant per la pista principal.
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19

6,3 km. Cruïlla i pal indicador. Estem al collet de Montcau. Continuem rectes per la pista que
segueix pujant seguint el PR-C-156-3 en direcció al Montcau. (Alt. 570 m). És una pista ampla
i còmoda.

20

7,6 km. Continuem pujant per la pista fins que veiem a la nostra dreta la fita de pedres que
marca el cim. Ens desviem cap al cim.

E

7,6 km. Cim del Montcau (Alt. 643 m). Bones vistes cap a la plana i Montserrat. Trobarem un
pessebre i una petita antena. Després retornem a la pista i continuem el camí. Una mica més
endavant començarem a baixar.

21

7,8 km. Cruïlla i pal indicador. Trobem aquest trencall al costat d’una torre elèctrica. Deixem
la pista principal i agafem la pista que gira cap a la dreta en direcció a les Comes, Can
Ginebreda i Font Freda seguint el GR-5. Al principi no ho sembla però després baixa de
manera molt decidida tot seguint la línia de torres elèctriques. Els bastons són útils en aquest
tram.

22

8.7 km. Cruïlla. Apareix un camí a l’esquerra en un revolt de la pista. Nosaltres continuem
baixant per la pista principal. Hi ha un pal indicador de la Xarxa de Senders que ens marca la
ruta. Al costat a l’esquerra ens quedarà un mur de pedres.

23

9,2 km. En un revolt trobarem a l’esquerra una bassa d’aigua per als bombers i un camí que
ens arriba per la dreta. Nosaltres continuem baixant per la pista principal. Més endavant
passarem pel costat de Cal Saldaña (a la nostra esquerra).

24

9,6 km. El nostre camí desemboca en una pista més ampla. Pal indicador. Agafem la pista
cap a la dreta en direcció a Can Ginebreda, Can Rossell i Font Freda (GR-5).

25

9,6 km. Un xic més endavant trobem un trencall a mà dreta. Nosaltres continuem pujant per
la pista principal.

26

9,8 km. Trobem un trencall a mà esquerra. Continuem pujant per la pista principal fins a la
casa de Can Ginebreda. Passarem pel davant de la casa.

27

10,0 km. Al poc de passar la casa trobem una cruïlla de camins. Agafem el camí de la dreta.
Un pal indicador de la Xarxa de Senders ens indica la ruta a seguir. El camí inicia ara una
suau baixada.

28

10,3 km. Cruïlla important de pistes. Pal indicador. Girem a l’esquerra i seguim la direcció cap
a Can Rossell, Can Farigola i Font Freda (GR-5). Una mica més endavant trobarem Can
Rossell. Passarem a tocar.

29

10,7 km. Cruïlla de pistes i pal indicador. Continuem cap a l’esquerra en direcció a Can
Farigola i Font Freda (GR-5). Més endavant passem pel davant de Can Farigola. Continuem
baixant per la pista.

7

11,5 km. Cruïlla de pistes important. Pal indicador. (Alt. 272 m). Aquí connectem amb el camí
de l’anada just a la cruïlla de la font Freda. D’aquí surt el caminet i les escales que van a la
font i la pista que puja cap a Can Voltà i el coll del Portell que hem agafat a l’anada. Ara agafem
la pista de l’esquerra que baixa cap a Gelida (GR-5).

6

12,0 km. Apareix per l’esquerra una pista secundaria. Continuem per la pista principal que ara
puja una mica.

a
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5

12,2 km. Nova cruïlla i pal indicador. Per la nostra dreta arriba una pista barrada amb una
cadena i un camí. Nosaltres continuem rectes en direcció a Gelida per la pista principal.

4

12,2 km. Cruïlla. Surt una pista secundaria a mà esquerra. Continuem per la pista principal
que a partir d’aquest punt està cimentada i comença a baixar.

3

12,3 km. Atenció cruïlla important. Pal indicador. Trobem un corriol a mà dreta de la pista
cimentada. Agafem el corriol pujador en direcció al castell de Gelida.

2

13,1 km. El corriol desemboca a una pista a la part superior del castell de Gelida que ens
quedarà a mà esquerra. Pal indicador. (Alt. 296 m). Agafem la pista cap a l’esquerra que ens
baixarà cap a l’entrada inferior del recinte emmurallat del castell de Gelida.

1

13,4 km. En una corba molt marcada del camí de baixada trobarem a mà dreta una bifurcació
amb un pal indicador. Nosaltres continuem baixant per la pista principal cap al poble de Gelida.

A

13,7 km. Arribada a l’entrada del castell de Gelida d’on hem sortit. (Alt. 253 m).
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