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VILANOVA I LA GELTRú - CANIGó 

4- ETAPA : SANT LLORENÇ D'HORTONS - COLLBATó 

22 de novembre 1987 

A l'et apa d'avui abandonarem les t erres penedesenques per 

tal de fer una pet it a incursió per l'Anoia i acabar després a 
la comarca del Bai x Llobregat , al peu del massís de Mon tserrat . 
Els t errenys de la zona propicien els fenòmens d'erosió raó per 

la qual haurem de travessar un bon nombre de barrancades produ

ïdes pels escorrent ius de les aigües al llarg dels anys. Així , 

passarem pel t orren t de Can Serra, les ri eres de Masquefa i de 

Claret, la riera de Pierola i finalmen t la riera de Dalmases a 
les envist es de Collbató. 

Recordan t la t radició podem dir que avui se ce lebra la fes

t i vi tat de San t a  Cecí lia, patrona dels mú sics. Així doncs , bona 
música i endavant . 

=============================================================== 

SANTA CECILIA 

Sant a Cecí l i a  és la patrona dels músi cs, els qual havien 
est at aplegats en confraria sot a la seva prot ecci ó i la venera
ven en una imat ge que encara es conserva a l'església de Sant a 
Mari a del Mar de Barcelona. 

La seva festa, molt solemne, era una de les funcions religi
oses més musicals d'aquells t emps. Això fei a que hi acudís t ot a  

la gent filharmònica i amiga de la música. 

La tradi ció ens parla d'una Sant a Cecíli a catalana, filla i 
dama del cast ell de Marganell , que s'aixecava a Mont serrat, on 
m és t ard va bastir-se el monest ir de San t a  Cecí lia, precisament 
en record i honra d'aquest a sant a. 

San t a  Cecí li a és i nvocada cont ra els mals donat s i els em

bruixament s, i cont ra t ota mena de malures donades pel diable i 
per les brui xes. 

Diu la parèmi a respect e al dia d'avui 

Quan Santa Cecília 

vegi s arribar, 

plant a el favar. 

Santa Cecília 

duu la neu a la faldi lla. 
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GOIGS EN 
DE LA GLORIOSA 

SAB'TA 

Que se venera en sa Ca
quia de Granera 

Puig al Cel sou collocada, 
molt amada, 
Ceci1ia de Cristo Esposa, 
Ohiunos Verge gloriosa. 

Si als organs de Deu cantahan, 
y sonaban 
alabansas, y. lIohors 
vostres entranyas, y Cor 
també cantaban 
las glorias al Criador; 
ab tantas virtuts dotada 
molt amada, &c. 

Vostre Espós Valeria 
inhuma 
pensaba usant de rigor, 
poder marxi tar la flor, 
que vos ,·oliau 
dedicar al Criador, 
de un Angel foreu guardada, 
y defensada,. &c. 

Amenassant de un abisme 
al B�ptisme 
promoguereu lo esposat, 
y també vostre Cunyat 
volgué 10 chrisme 
pera veureus al costat 
aquell Angel queus guardaha 
y defensaha, &c. 

Almachio Jutge tira 
inhuma 
vos demana los tresors 
de vostre Cunyat, y Espós; 

ALABANSA 
VERGE Y MARTIR 

cman:·lItA.., 
pella situada en la parro

Bisbat de Vich. 

sens reparo 
li vareu respondrer vos 
que al pobre los guardaba 
que ell amaba, &c. 

Ab foch una nit, y un dia 
ab porfia 
tormentaren vostre cos, 
pero queda tan lusirós 
com 10 dia, . 
tant hlancb, casto, y hermós 
fins que sou sacl'Ïficada 
y degollada, &c. 

Vostra vida tant hermosa, 
y virtuosa 
acabada en lo mon trist, 
servireu a Jesucrist 
pura y ditxos3; 
santa com may se ha vist 
en lo Cel sou collocada 
y venerada, &c. 

En temps de la malaltia. 
ab porfia 
esperam tots alcansar, 
que seréu particular 
favor, y guia 
perdó de Deu impetrar 
essent esposa estimada 
pren da amada, &c. 

Al que us te per advocada 
molt sagrada, 
Cecília de Cristo Esposa, 
Ohiunos Verge gloriosa. 

..;. Difussa est gratia in lahiis tuis. !j. Propterea henedi�it te Deus in cete1'num • 

OREIUUS • .Deus qui nos annua Beate CtEcilie J7irginis et Martyris tuti! sokmnitate la!tificas: da, 
ut quam veneramur oficio, etiam pia! convel'sationonis sequamur e:remplo. Per &c. 

Diada de Santa Cecília 
Vilanova i Ja Geltrú ·1981 Edita LA BANDA PUIG Edició fascimil 

d·un original del segle XIX1 



Horari Quilòmetres 

Parcial Total 

0. 00 0. 00 0. 000 

Comencem aquest a etapa a l'entrada del poble de Sant Llorenç 
d'Hort ons. (210 ml , just a l'entreforc de la carretera que pu ja 

de Gelida amb el carrer del Mest re Cugat� Baixem per l'esment at 
carrer fins arribar al car rer Major el qua l seguirem també en 

sentit descendent. 

Passarem pel costat del Casal on varem celebrar la cast an
yada el proppassat dia de Tots Sants. Seguim avall. 

0. 10 0. 10 0. 560 

Arribem al final del poble (197 ml; a mà esquerra hi t enim 

una mena de creu de terme amb una estranya inscripció (un cop 
desxifrada sembla que sigui "MISION") i la dat a de 1953. Al 

fons, davant nost re , veiem Montserrat, imatge que serà una 
constant d'aquest a et apa. 

En aquest punt el carrer bifurca; la branca de l'esquerra, 

asfaltada, segueix planera cap a l'esglési� de Sant LlorenÇ. El 

GR seguei x pel camí de la dret a que davalla lleugerament . 

Abandonem moment àniament el GR i ens dirigim vers l'esglé
sia. Així , arribem a la plaÇa de la Rectoria ombrejada per un 
esplè ndid pi. �s interessant d'ob servar les dovelles de l porta l 
d'aquest edifici i d'altres encastades a la seva façana. 

Seguim cap a la dret a per anar a la plaÇa de l'Església <195 
m) on hi t robem una pila bapt ismal convertida en abeurador 

d'ocells l. 

Baixem pel camí, ple d'herbes, situat a la dreta de la bara
na-mirador d'aquest a plaça. 

0. 04 0.14 0.760 

Ret robem el GR ( 193 m) i el seguim cap a l'esquerra baixant. 

Deixem el camí d'entrada a Can Serra; a la faÇana d'aquesta 

masia hi podem veure un plafó de rajoles represent ant la Verge 
de Mont serrat. Més endavant trobem un xalet a la dreta del camí 
i el mas de Can Mat ador a l'esquerra. 

Es comenÇa a baixar fort; fem un revo lt cap a l'esquerra i 
ent rem de plé en el torrent de Can Serra. És un passatge força 

ombrí vol, amb molt a veget ació. 

0. 08 0. 22 1. 300 

S'arriba al llit del t orrent (156 m) per on s'escola un fil 



d ' aigua ent remig d'un gran canyar . 

Si anéss i m remontant el b arranc tindriem ocasió de visitar 
uns i ndrets de notable i nterés i bellesa natural. El terreny 

d'aquesta zona és compo st per sediment s que for men un conglome
rat flonjo molt erosionable. Les r ieres que hi transcor ren han 

excavat uns engorjats estrets i profunds , com el torrent de les 
Bruixes que justifica el topònim de El Torrent Fondo, que porta 
el pobla t s i tuat sobr e la seva riba esquerra. 

Comencem a pujar per l'altra banda. Immedi atament deixem un 

viarany que s'enfila fort per l'esquerra . Passem a frec d'un 
tancat; dins s'hi poden veure moltes gàbies de conills, sense 

conills, però . El camí seguei x pUjant fent revolts. Tornem a 
passar pel costat del tancat, ara per davant de la seva entra

da; dins hi descansa un vell sis-cents . 

A l'altra b anda del t orr ent veiem el pob le de Sant LlorenÇ i 
en primer terme l ' esglé sia i Can Serra. 

0. 07 0. 29 1. 630 

Finalment arribem al capdamunt de la fei x uga pUjada (185 m). 
Ara el camí planeja entre vinyes i passa per sota d'una línia 

d'alta tensió. 

Pr op d ' una figuera girem cap a l ' esquerra per agafar la 
direcció nord. Enfr ont mateix hi veiem la població de Masquefa 
i a la seva dreta La Beguda Alta. Mé s endavant deixem un camí a 
la dreta. 

0. 07 0. 36 2. 090 

Anem a sortir a un camí que b aixa per l ' esquerr a ( 178 m). A 
la dreta hi tenim la petita torre d'una conducci ó elèctrica. 

Seguim recte bai xant. Davant, 
veiem Ca N'Esteve de la Ri era. 

a l'altra banda del fonaal, 

Trobem una font a l'esquerra del camí i més enllà deixem, a 

la mateixa banda, una pista que puja. 

0. 05 0. 41 2. 420 

Arribats al llit de la riera de Ca N ' Esteve ( 145 ml, el 
seguim aigües amunt prescindi nt dels camins, un per banda, que 
l'abandonen. 

A la dreta trobem un marge de contenció fet d'obra. Poc 
després el camí deixa el llit per anar cap a la dreta passant 

pel costat de la instal. lació de bombeig d ' aigua de la masia. 

0.03 0. 44 2. 630 

El camí gira sobtadament cap a la dreta , deixant un trencall 
que torna al llit de la riera, i comenÇa a pu jar. 
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Passem a frec de les edificacions de Ca N' Esteve de la Rie-
ra. 

0.04 0.48 2.8 10 

Acabada la forta pujada trobem el camí d'accés a l'esmentada 
mas i a ( 175 m). 

Seguim endavant i comencem a planejar entremig de vinyes. 
Poc després el camí gira cap a l'esquerra i inicia una lleugera 

pUjada. A la dreta tenim el torrent de Ca N'Esteve i una mica 
m és endavant tindrem a l'esquerra la fondalada del torrent de 
Can Simon, el qual anirem seguint fins arribar a la Beguda 
Alta. 

Aquest torrent ser veix de línia divisòria entre els ter mes 
m unicipals de Sant Llorenç d'Hortons i Masquefa i també entre 

les comarques de l'Alt Penedès i l'Anoia. 

Enrera i a mà esquerra es poden veure les Cases del Torrent
fondo, llogarret situat al nord de Sant Llorenç. 

0. 13 1.0 1 3. 700 

El camí que fins ara seguia aproximadament la direcció nord 
gira cap a la dreta per tal de vorejar un petit turó (2 13 m). 

Als pocs metres tornem a la dir ecció que por tavem. Seguim 
pUjant. 

Baix, a la dreta, entr e vinya i al costat d'un nespr er, hi 
veiem una �aseta. Al fons, a l'esquerra, es veuen les edifica

cions de la urbanització que ha crescut al voltant del Portell, 

a la cruïlla de la carretera de Gelida a Sant Llorenç amb la de 

Sant Sadurni a Masquefa. 

A la banda esquer ra del camí algú va deixar-hi una gr ossa 
pedra par a piconar (potser és una història semblant a la del 

rector d'Olivella i la pedra del molí [). A l'altra banda del 
torrent de Can Simon hi podem veure un gran i bonic camp. 

Planegem una mica i deixem un camí, barrat amb cadena, 

dreta. 

a l a 

Tornem a girar per a vorejar els tur ons que tenim a la dre
ta. Continua la pujada. Deixem un camí que baixa cap a l'es

querr a. 

0. 17 1. 18 4. 720 

Quan el camí torna a planejar, deixem un altre trencall a 

l'esquerr a, i anem a sortir a la pista gue ve de la Torreta i 

de Can Simon de Baix <265 ml. La seguim vers l'esquerra. 

Deixem un camí a la dreta, també amb cadena, i més endavant 
se'ns ajunta un que baixa per l'esquerra. 
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En entrar en un tram asfaltat de fa poc, 

la branca de l'esquerra planeja; nosaltres 

segueix recte , asfaltada, que baixa. 

la pista bifurca, 

seguim per la que 

Passem pel pont que travessa la variant, encara t ancada al 
trànsit , de la carret era de Martorell a Capellades. Tot seguit 
pugem una mica i entrem en el pob le de la Beguda Alta pel ca r

rer dels Oms. 

0.10 1.28 5.390 

Arri bem a la plaça de l'Església al costat mateix de la 

carretera abans esment ada (287 m). Hi podem admirar la casa 
pairal de Can Simon, avui deshabitada, i a l  seu cost at l'esglé

sia de Santa Maria, en altres temps capella particular de la 
casa . 

=============================================================== 

LA BEGUDA ALTA 

El poble de La 
Beguda Alta està 

situat a l'extrem 

més sept ent rional 

del t erme de Sant 

Llorenç d'Hortons, 

al llarg de la 

carretera de Mar

torell a Capella
des i s'estén, 

també, pels t ermes 
de Sant Esteve 
Sesrovires (Baix 

Llobregat) i de 
Masquefa (Anoia). 

L'església 
pairal de Can 
Llorenç. 

de Santa 
S i mon, és 

Maria, antigament capella de la casa 
sufragània de la parròquia de Sant 

La Beguda Baixa és , també, situat al llarg de l'esmentada 
carretera , al limit amb Sant Esteve Sesrovires. Ent re els seus 

edificis es dest aca la senyorial masia de Can Bac, antigament 

Ca N'Estrada , amb un interessant conjunt de cellers i caves. 

Actualment pertany a la casa Codorniu. 

=============================================================== 

Seguim per la carretera cap a 
entrem en el t erme municipal de 

Penedè s per entrar a l'Anoia. 

l'esquerra; 
Masquefa i 

a ls pocs metres 
abandonem l'Alt 
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=============================================================== 

MASQUEFA 

El t erme m unicipal de Masquefa es troba a l'ext rem SE de la 

comarca de l'Anoia, en contacte amb el Baix Llobregat i l'Alt 

Penedés. El t orrent del Sast re i la riera de Masquefa, afluents 

de la riera de Magarola escorren les barrancades al Llobregat i 

trenquen els anomenats Alts de Masquefa. 

L'etimologia del 
aràbiga i significa 
antiga, les grafies 

nom de la població és considerada d'arrel 
"lloc fèrt il" : Meskéfe. A la documentació 
apareixen amb una sèrie de variacions. 

Les rest es arqueològiques del Castell de Masquefa, que es 
trobaven al costat de la parròquia antiga, foren lamentablement 

arrasades el 1968 en fer una explanació davant de l'església. 
És esmentat des del 963 i, el 998, passà al domini del monestir 

de Sant Cugat del Vallès. 

L'ant iga església parroquial de Sant Pere, romànica , d'una 
nau amb absis decorat amb fris en dent de serra i arcuacions 
llombardes, es troba aturonat a uns 500 m al N del poble; en 

procedeixen dos retaules gòtics conservats ara al Museu Diocesà 

de Barcelona. 

Dins del poble hi ha l'església parroquial act ual, bast ida 
al segle XVIII (i dedicada també a Sant Pere), amb un campanar 
coronat per un rellot ge a quatre vent s cobert amb una volta de 
f erro forjat. 

=============================================================== 

Després d'una pet ita pujada, passem pel punt quilom ètric 18 
i planegem (295 m). A la dret a hi t enim un parador anomenat El 
Mirador de Mont serrat. Més enllà hi veiem la gran masia de Can 
Parellada, avui convertida en hostal, i al seu voltant la urba
nització del m at eix nom. 

0. 08 1. 36 5. 950 

Passat el parador deixem la carret era per entrar a la dita 

urbanització . Ho fem per l'avinguda de La Beguda que baixa vers 

la dreta. En arribar al capdavall de la baixada seguirem cap a 
l'esquerra. 

Sot a mateix del carrer, 
Can Parellada de la línia 

Trobem les escales d'accés a 

0. 03 1. 39 6. 180 

a la dreta, hi tenim l'estació de 
Barcelona-Igualada dels Cat alans. 
l'andana; hi baixem. 

Arribat s a l'andana de l'estació (263 m) passem a l'altra 
banda de la via fent ús del pas subterrani i anem a sortir al 
carrer de Lleida que seguirem per l'esquerra. 



" 

Pugem cap a Can Parellada, cada vegada amb més pendent. Dei
xem carrers a banda i banda. 

0.04 1.43 6. 400 

Arribem enfront de la gran edificació . A mà dret a hi veiem 
la discoteca de la urbanització , l'Alip. Com que no só n hores, 
nosaltres seguim vers l'esquerra, passem per davant de la porta 

d'entrada de la masia i la voregem. 

Girem a la dreta i seguim per un carrer sense as faltar que 

baix a. Anem deixant alguns carrers secundaris a banda i banda. 

A l'altra costat del fondal hi veiem l'agrupament de cases 
de Can Marcet. Seguim baixant fort. 

Enfront del xalet numerat 6200 el 
l'esquerra i planeja una mica. 

camí fa un revolt cap a 

Poc despré s tornem a baixar amb fort pendent. A l'altra 
banda de la riera es veuen les restes de Can Marques. 

0.16 1. 59 7. 590 

Fem cap al llit del fondal (176 m), a la dreta hi ha una 
p lantació de pollancres. Passem per un canyar i travessem l'es
correntiu d'aigües de la riera de Masquefa; pocs metres m é s  

endavant fem e l  mateix amb l a  riera d e  Claret i entrem en el 
municipi de Pierola. L'aiguabarreig de les dues rieres es troba 

a poca distància aigües avall. 

Comencem la forta pujada cap a Can Marcet. 

0. 08 2.07 8.050 

0rribem a l'agrupament de cases de Can Marcet (215 m). El GR 

no entra dins del nucli sino que voreja les cases per un sende-
'rol deixant-les a la dreta. Nosaltres, però, seguirem pel camí 

fins arribar al centre del llogarret; aleshores, al costat 

d'una caseta de transformador, deixem un camí que segueix recte 

i girem a l'esquerra. Passem pel costat d'una palmera. 

Un cop passat el nucli de cases el cami puja suaument vers 
unes torres d'alta tensió . A la dreta hi tenim vinya. 

A l'altra banda de la riera hi veiem la urbanització que hem 

travessat, i més a la dreta el cementiri de Masquefa així com 
el campanar de l'església romànica de Sant Pere. 

Passem per sota de la lí n i a  d'alta tensió . 

0. 05 2.12 8. 370 

Comencem a vorejar el camp d'oliveres, molt ben arranj at, 
que tenim a la nostra esquerra (232 m). D'aquest punt arrenca 

e l  camí que ens menar ia a Can Marques. 
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Poc després trobem una rengla de xiprers al costat del camí 
i passem per sota de dues lín i es d'alta tensió successives; en 

aquest punt hi ha l'encreuament de tres línies �. Mirant enrera 
podem veure les restes de Can Marques , la població de Masquefa 

i també les cases de la urbanització de Can Bonastre. 

Planegem; a l ' esquerra, a l'altra banda del fondal hi veiem 
un parell de masies, una d'elles entre bosc i amb un abocador 

d'escombraries al seu costat. Al fons es veuen les cases d'Hos

talets de Pierola. 

0. 19 2. 31 9. 690 

Davallem una mica i arribem a l'agrupa ment de cases de Can 
Gras (261 m). Passem pel costat d'una torre amb un dipòsit i 

deixem el trencall que va cap les cases de la dreta. Al costat 
mateix del camí h i  tr o bem un magraner. 

El camí fa un ampli revolt cap a l'esquerra i segueix paral
lel a la carretera que veiem a la nostra dreta. 

0. 06 2. 37 10. 150 

Arribem a les Cases Noves al peu de la carretera d'Esparra

guera a Pierola <272 m). Més enllà, a mà esquerra, es veu la 

masia que haviem entrellucat entremig dels p i ns; té una avin

guda de xiprers i una bonica capella al seu costat. 

Seguim la carretera cap a l'esquerr a. A mà dreta hi veiem 
l'ampli fondal del torrent de Pierola el qual haurem de traves
sar. Passem pel costat d'una bassa amb un canyar. 

0. 04 2. 4 1  10. 470 

Abans d'arribar a un senyal que i nd i ca doble retomb dreta
esquerra deixem la carretera per entrar en una clariana a mà 
dreta <276 m). 

NOTA.- L'actual traçat del GR segueix carretera amunt per 
anar a trobar, uns 3.5 km més endavant, el GR-7-2 

que ve d'Hostalets de Pierola i puja cap el Coll de 

Sant Cristòfol. 

Nosaltres, per tal d'estalviar-nos aquest tros de 
carretera, segu i rem l'antic traçat del GR que en 

aquest punt travessa la riera de Pierola i després 
segueix per la carena fins entroncar amb el GR-7-2 

a l'esmentat coll. 

Sense fer cas del pas barr at baixem pel camí que tenim a la 

nostra dreta. Anem vorej ant una tanca. El sòl està plé de gran s 
reguerots fets pels a i guats. Deixem un . camí a la d reta que 
entra en el bosc. Segu i m  baixant, cada vegada envoltats de més 
vegetació . 
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Arribem al capdavall de la baixada; a la dreta hi deixem un 
camp de cultiu. 

0. 13 2. 54 11. 470 

Fem cap al llit de la Riera de Pierola (219 m), el qual se
guirem aigües amunt. Poc després deixem un cami que l'abandona 
per la dreta. 

NOTA .- En cas de pluges fortes és possible que el llit de 
la riera sigui intransitable per l'aigua. Aleshores 

s'aconsella d'agafar aquest camí que abandona la 

riera per la dreta. Després d'una forta pujada per 

entremig de les cases de la urbanització de Fosalba 

arribem a una pista que va per la carena. L'hem de 

seguir cap a l'esquerra. Més endavant retrobarem 
les marques del GR. 

Passem a frec d'un gran arbre caigut de ja fa temps (només 
cal veure com creixen les noves branques) i més endavant , d'un 
gran estimball de terra; al capdamunt hi veiem una casa. 

A la dreta deixem uns camps de cultiu. El llit de la riera 

e s  divideix en dues branques que s'ajunten una mica més enllà. 

0. 14 3. 08 12. 420 

Pocs metres després de passar pel 
ball , deixem la riera per agafar un 

dreta vorejant uns camps erms (245 m). 

costat d'un altre estim
cami que puja cap a la 

Passem p el costat d'una bassa sota mateix de Can Trego. Des 

d'aquest punt tenim una esplèndida panoràmica de les formacions 
que ha originat l'erosió aigües amunt de la riera. 

Per aquestes contrades hi ha una llegenda que parla d'un 
cavall negre, guardià del paratge, i que segons com no deixa 

passar els vianants; esperem no trobar-lo. 

0. 04 3. 12 12. 620 

Deixem un trencall a l'esquerra i pugem cap a la casa, la 
qual voregerem deixant-la a la dreta (270 m). Sortim a un camp 
per la vora del qual passava el senderol; el camp està llaurat 
i el senderol també !. Haurem de contornejar el camp deixant-lo 

a la dreta fins retrobar, a l'altra banda , el viarany que puja 
entremig de ginesteres. 

Després d'un revolt cap a l'esquerra seguim per un cami més 

ample que segueix pujant. Enfront, a la dreta, veiem les restes 

d'una masia. Al cap d'una estona retrobem les marques que feia 

temps que no veiem. Hi ha un moment que al fons de la riera, 
aigües amunt , hi veiem el campanar de l'església de Sant Pere 
de Pierola. 



;=====;======================;================================= 

PIEROLA 

Aquest municipi de I>Anoia és situat als vessants sudorien
tals del turó de la Fembra Morta (77 1 m), a la Serralada Pre

litoral Catalana, i drenat per la riera de Pierola, afluent a 
través de la de Magarola al Llobregat. 

La capitalitat del municipi la deté el poble d'Hostalets de 
Pierola. El poble de Pierola és al nord-est dels Hostalets, 

centrat per l'església parroquial de Sant Pere i la casa senyo
rial del marquesos de Vilallonga. El castell de Pierola, esmen
tat ja en el segle IX, fou cedit el 1063 per Ramon Berenguer I 
al vescomte de Barcelona a canvi de Piera, i perdurà temps en 

la casa vescomtal i els seus descendents els Saguàrdia. Esde

vingué, el 1286 , el centre de la baronia de Pierola. 

El municipi comprèn, 
Gras, les Cases Noves i 

a més, les caseries de Can Marcet, Can 
l'antiga quadra del Vilar. 

Molt a prop, al costat del 

forat corresponent a una font 

protegida amb volta de pedra i 

En e1 seu terme s" hi tro
ben les restes de la capella 

de Sant Cristòfol, romànica, 
que ja existia el 1033, amb 

el nom de Sant Cristòfol de 

Canyelles. Al 1374 havia 

desaparegut o estava en molt 

malt estat i s'acordà edifi

car-ne una de nova en una 
pe9a de terra donada per 
Asbert Dufort a l'indret 
anomenat les Fargues o Fà
bregues. Es creu que la 
capella primitiva estava 

situada en el turó de Sant 
Cristòfol, llindant amb el 

terme de Collbató. Almenys 
encara só n visibles les 
pedres de la construcció del 
1374 a la part de migdia de 

les actuals ruïnes. 

cami de l'ermita, pot veure's el 

de les anomenades de "cocó ", 
fang. 

=============================================================== 

Seguim pujant; davant a la dreta 
Fosa lba i a l'esquerra les cases de la 
ta. 

0.20 3. 32 13. 820 

hi veiem la masia de Can 
urbanització de Serral-

Sortim a l  cami que uneix les urbanitzacions de Fosalba i de 

Serralta (370 m); el seguim per l'esquerra. De moment p lanegem 
i després pugem. Si el dia és clar podrem veure a l'esquerra la 
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gran plana del Penedès amb el Montmell al fons. 

Entrem a la urban i tzac i ó  de Serr alta, el Sòl és asfaltat. 
Poc després deixem una caseta de transformador a l'esquerra; 
seguim recte pujant. 

Deixem un dipòsit a la dreta i s'acaba el tram asfaltat. 

0. 25 3. 57 15. 570 

Trobem el cartell que indica l'entrada a la urbanització. La 

pista que seguiem i que està marcada amb els senyals del GR, 
baix a cap a la dreta; a l'esquerra també hi tenim un trencall. 

Nosaltres seguirem recte seguint l'antic camí de la carena per 
tal d'arribar al coll de Sant Cristòfol. No fem cas del senyal 
de pas barrat que hi veiem. 

Passem pel costat d'un gran dipòsit. A la nostra esquerra, 
en un pla inferior , hi veiem l'ermita de Sant Cristòfol. Per 

ací entrem en el terme de Collbató i la comarca del Baix Llo
bregat. 

0.04 4. 01 15. 820 

Fem cap a una cruïlla de camins: és el Coll de Sant Cristò

fol (458 m ). En aquest punt" ens trobem amb el GR-7-2 que ve de 
Montagut i va cap a Montserrat , el qual seguirem. 

Si volem visitar l'ermita de Sant Cristòfol podem seguir pel 
camí de l'esquerra i hi arribarem en pocs minuts. 

Seguim pel viarany que baixa fort per la dreta� Travessem 
dos camins d'una urbanització i quan arribem al que fa tres el 
seguim cap a la dreta. 

0. 05 4. 06 16. 170 

Sortim a una gran pista la qual seguirem en sentit descen
dent. 

El Sòl de la pista esdeve alfaltat, és l'avinguda de Piero
la. Seguim recte i comencem a trobar els xalets de la urbanit

zació de Can Dalmases o d'En Bertran. 

0. 08 4. 14 16. 720 

Passem el pont de la riera de Can Dalmases i 
xalets. 

seguim entre 

Travessem un tram sense asfaltar; és el llit del torrent de 
la Maçana. Seguim recte. 

0. 08 4. 22 17.270 

Arribem a Can Migrat (364 m), al costat de la carretera de 
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Barcelona a 
Pierola ara 
N'Oller. A 

taurant. 

LLeida. La travessem i conti nuem per l'avinguda de 
però , per la urbani tzació del Bosc del Mis ser o de 
l'esquerra hi ha les i nstal. laci ons d'un gran res-

El camí ens porta enfront de la caseta d'un transformador i 
d'uns camps de tenni s, travessem el carrer transversal i seguim 

per un camí en la matei xa direcció que portavem. A mà esquerra 

hi tenim un bosquet de pins i alzines. 

0.10 4.32 18 .020 

S'acaba la urbani tzació , travessem una pi sta i segui m per un 

camí més estret. A l'esquerra , entre els camps, vei em el cemen
tiri de Collbató . També comencem a veure les ca ses del poble i 

damunt d'un turó la torre que és l'últim vestigi del castell. 

A l'esquerra dei xem el camí que va al cementiri . Poc després 

passem a frec d'un bosquet d'a lzines i pins ; dei xem un cami net 
a la dreta. El camí pa ssa pel costat mat ei x d'una grossa alzi

na. 

Pa ssem per entremig de les pri meres cases del poble i anem a 
sorti r al carrer de Pau Bertran el qual segui rem vers la dreta. 

0.13 4. 45 18 .990 

Arribem a la pla9a de l'Esglési a on acabem l'etapa (390 m). 

=============================================================== 

COLLBATó 

Aquest muni ci pi del Bai x LLobregat s'estén pel vessant meri 
di onal de la muntanya de Montserrat (fins a l  reci nte del san
tuari ), a l'est del cim de Sant Jeroni (1224 m), termenal amb 
El Bruc (Anoi a) i amb Marganell (Bages), i la dreta del Llobre

gat que forma el seu lími t ori ental. 

El nom de Collbató prové de Colle Betoni s, és a dir, del nom 

geogràfi c de coll més un antropònim germànic. És probable que 
a quest nom hagués passat a la toponímia durant el repoblament 
subsegüent a la conquesta caroli ngia. 

El poble és al peu de Montserrat, emplaçat en un call de la 
Serra de les Obagues, al llarg"" del carrer d'Amadeu Vi ves. De 
gran interés com a conjunt harmònic d'arqui tectura tradici onal, 

al nucli anti c hi ha algun edi fi ci de caràcter medieval. 

Hi ha també el magnífi c Casal de Can Rogent (conegut ante

riorment com a Can Torralbes), casa pairal de la famíli a d'ar
tistes i intel. lectuals dels Rogent. És un bell edi fi ci del 

segle XVIII, amb façana decorada amb esgrafi a ts. Conserva l'ar
xi u fami li ar, una notable col. lecci ó de pi ntura i té un magní
fi c jardí. Un membre d'aquesta famíli a, Francesc Rogent i Pe
drosa ( Barcelona 1861 - 1898) restaurà el Cau Ferrat de Si tges. 
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El 

L'esglés i a  parro-
quial dedicada a Sant 
Corne li és un edifici 
del segle XVIII , de 
façana ondulada, una 
àmp l i a  nau i capel les 
later a ls. El campanar 
és adosat a la faÇana 

later a l. 

A llevant de la 
població , a la Ser ra de 
les Obagues i damunt un 
de ls contrafor ts de la 
r oca del Corb s'aixe
quen les restes de l 
castell de Collbató, 

avui r eduïdes a un 
fragment de la torre 
mestra, de planta cir

cular i construïda amb 
apar e ll ben escairat, 
disposat en filades, 

que podria ser de l 

seg le XI o de la prime
ria de l XII. 

vescomte de Barce lona Guislabert Uda lard el cedi, e l  

1113, a la seva filla Er messenda; en foren senyors la familia 

anomenada Montserr at i a la fi de l seg le XIII havia passat a ls 

Dufort. Els priors de l monestir n'aconseguir en la possessió 
(per testament de Gui llem Dufort) e l  1377. 

Explica Victor Ba laguer que e l  pob le anomenava aquestes 
r estes la Torr e de l Mor o. En temps de Carr eras i Cand i es con

servaven, a més, diver ses a ltres restes per les qua ls considera 

que devia ser el caste l l  més important de tots e ls de Monser 

rat. 

El santuari de Santa Maria de la Salut és emp laçat al capda
munt del pob le, sota la Codo losa i e ls Graus , prop del cami que 
per la Santa Cova porta a Montserrat. Prop seu hi ha la font de 
la Sa lut, d'a i gües su lfur oses. 

El Raval de la Font de l Còdo l és a m i gdia de la car r etera de 

Barce lona a L le i da ,  prop de l torrent de Can Dalmases. 

Entre els masos d'interés del terme es destaca l'antiga 
granja de la Vinyanova, en part ja dins e l  terme munic i pa l  de l 

Bruc, el nucli inic i al de la qua l s'anomenava Mas Bernarda i 
fou adquirit per Monserrat el 1566. H i  ha una gran casa i una 
capel la per què els monjos hi anaven per i òdicamnet a descansar. 
Avu i el mas és en r uïna. 

A tramuntana del caste ll de Co l lbató ,. a l  peu. del massis, hi 
ha la cova de Co llbató o de l Sa ln i tr e, formada per una sèr ie de 

concavitats, naus, passadissos i ga leries d'un recorr egut total 
de 530 m, de gr an be l lesa geològica i importància topogràfica 
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(en aquest aspecte és la segona de Catalunya). 

Coneguda des del segle XVI, fou visitada a la fi del XVIII 
per viatgers famosos : Francisco de Zamora i Alexandre Laborde, 
i fou explorada sistemàticament a mitjan segle XIX per Víctor 
Balaguer i Pau Bertran. El 1930 hi fou inaugurat.un sistema 
d'il.luminació de l'enginyer Carles Buigues. La tradició diu 
que s'hi refugiava el guerriller Mansuet en temps de la guerra 
del francès. 

Prop hi ha la Cova Gran i la Cova Freda, aquesta de 150 m de 
recorregut, que han proporcionat material ceràmic del neolític. 

Al poble hi ha l'obrador de ceràmica artística de N'Enric 
Serra i Abella (fill del ceramista Antoni Serra i Fiter) i el 
taller de construcció d'orgues, de prestigi internacional, de 
Gabriel Blancafort, que antigament era de Joan Rogent i Massó. 

Dels fills il.lustres de la població és destaca el composi
tor Amadeu Vives i Roig que va néixer l'any 1 871 .  El seu germà 
Camil li ensenyà les primeres nocions de solfeig. Estudià har
monia i composició a Barcelona amb Josep Ribera. Exercí de 
mestre de capella al Col.legi de Nostra Senyora de Loreto de 
Barcelona. Fou un dels fundadors de l'Orfeó Català (189 1), al 
qual dedicà les seves obres corals. Es destacà especialment en 
el gènere teatral, gràcies al seu talent dramàtic i a la seva 
forÇa lírica .. El 1895 estrenà al Teatre Novetats de Barcelona 
"Arthús", òpera en tres actes, damunt text de S. Trullol i 
"Euda d'Uriach" ( 1900), basada en una obra d'Angel Guimerà. Es 
traslladà a Madrid, on triomfà com a autor de múltiples sarsue
les com "Bohemios", "Maruxa" i "Doña Francisquita" entre d'al
tres. Entre les seves obres corals es destaquen la cèlebre 
"L'Emigrant" (1890), i "Follies i Paisatges" (1928), suite en 
cinc actes. Mori a Madrid el 1932. 

=============================================================== 

=============================================================== 

SANT CORNELI 

Conte la tradició que els estudiants de Barcelona posaven 
una imatge de Sant Corneli en una fornícula del carrer dels 
Capellans. Hom creia que a tots els casats enganyats per la 
muller que passaven pel seu davant, la imatge els avisava. Per 
prevenir-los, els feia sentir una forta picor al front, com a 
preludi de la banya que els volia néixer en aquell indret. La 
picor era tan intensa, que, per més que es resistissin s' havien 
de fregar . La veu popular deia que el casat que passava per 
davant de la imatge de Sant Corneli durant set anys seguits 
sense que el sant li hagués anunciat l'adulteri de la seva 
esposa, restava immunitzat del fet que la muller li faltés. 
Molts serien els casats que per cap diner del món no haurien 
passat avui per davant de la capella del sant. 

Els tractants de bous i en bestiar de banya grossa i els que 
intervenien en llet tenien per patró sant Corneli perqué, se
gons la llegenda, fou el qui va descobrir la manera de fer 
formatges i la mantega i el qui va emprar la llet de les vaques 
per a aliment de l'home, puix que abans de fer-ne conèixer la 
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seva apl i cació, la gent no gosava beure'n per fàstic . 

Sant Corneli és invocat contra el mal d'orella. �s co stum 
que els malats vagin a cercar oli de la llàntia que crema da
vant de la seva imatge i se n'untin les orelles. Els go i gs que 
canten la vida del sant, venerat a Collbató , fan referència al 

costum : 

De mal d'orella curau 
al qui està perjudicat; 

de vostra llàntia ajudat 
l'oli, salut li donau. 

=============================================================== 
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