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Excursió de tardor al Montseny - Vall de Santa 
Fe - Turó de Morou (Parc Natural del Montseny) 

Data:  diumenge 24 d’octubre de 2010 

Hora de sortida:  8 h del matí  

Desplaçament: Amb autocar (Autocars Sagalés) 

Lloc de sortida:  Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú 

Coordinadors de la sortida:  Joan Raventós i Queti Vinyals - Telèfon de consultes:  696 373 454 (Joan) 
 

Horaris previstos: 

8.00 h Sortida amb autocar des de Vilanova 

10.00 h Arribada a Santa Fe del Montseny i esmorzar al xiringuito de Santa Fe 

10.45/11.00 h Inici de l’excursió 

14.30 h Fi de l’excursió i dinar al xiringuito de Santa Fe 

16.00 h Projecció de l’audiovisual “Les quatre estacions al Montseny” a Can Casades (Santa Fe) (gratuït) 

17.00 h Sortida de Santa Fe amb l’autocar 

18.45 h Arribada a Vilanova (pl. de l’Estació) 

 

Preu del viatge amb autocar(340 km anar i tornar): 

Nens/nenes/nois/noies: 7 € 

Adults acompanyants: 10 € 

Esquema de l’itinerari (A):  Santa Fe del Montseny - can Lleonard - la Casa Partida - el pla de Mulladius - les fagedes 

de Morou - empedrat de Morou - feixes i mas de Baladrell - pantà de Santa Fe - Santa Fe del Montseny. Longitud: 5,5 

km. Horari: 3/3.30 h. Desnivell: 180 m. Camí senyalitzat pel Parc Natural apte per a tothom. 

Esquema de l’itinerari (B):  Santa Fe del Montseny - can Lleonard - la Casa Partida - el pla de Mulladius - la Cornera 

(1.240 m) - pla Gran de la Cornera - Esquei de Morou (1.289 m) - turó de Morou (1.303 m) - empedrat de Morou - 

feixes i mas de Baladrell - pantà de Santa Fe - Santa Fe del Montseny. Longitud: 6 km. Horari: 3.30/4 h. Desnivell: 250 

m. Camí senyalitzat pel Parc Natural i senders de fageda. Curta grimpada per assolir el cim de l’Esquei de Morou. 

Observacions: Hi haurà 2 variants del recorregut que es podran fer en funció de l’edat. De 0 a 5 anys, caldrà seguir 

l’opció A.  De 6 anys en endavant, es podrà seguir l’opció B.  Totes dues opcions comparteixen l’inici del camí. Al cap 

d’uns 15 minuts, se separaran i es retrobaran a la tornada a Santa Fe. 

Material necessari (què cal portar) 

Menjar: Cal portar esmorzar i dinar. Esmorzarem i dinarem al xiringuito de Santa Fe, amb taules i servei de bar 

(begudes, cafès, etc.).   /   Aigua: Es pot agafar aigua a Santa Fe (hostal). 

Roba d’abric: A finals d’octubre pot fer fred i humitat. Convé portar roba d’abric i un impermeable. 

Calçat adequat: Botes de muntanya per evitar refredaments i torçades de peu. 

 

Dificultats que hi pot haver:  En general, la tardor és sinònim d’humitat, fulles al terra, possibles relliscades... Els 

camins de la zona de Morou no tenen cap més dificultat que la irregularitat del terreny i la descomposició del granit 

en sorra que també pot fer relliscar. En l’opció B, hi ha una petita grimpada per accedir al cim de l’Esquei de Morou, 

però sense dificultats especials. Les rampes amb fulles al terra, sobretot en les baixades, amaguen pedres que ens 

poden fer caure si correm. Cal anar amb compte. Durant tota la sortida caldrà estar al cas de les indicacions dels 

coordinadors. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI: 

Amb l’ajut del tríptic del Parc Natural del Montseny “L’empedrat de Morou”, el llibre MONTSENY 2 (Editorial Montblanc, 1990) i observacions 

personals. 

Santa Fe del Montseny (1.120 m). Nucli format per diverses edificacions disseminades, al cor del 

Montseny, amb l’Hostal de Santa Fe, d’estil historicista, construït l’any 1914, i la capella de Santa Fe, 

d’origen romànic, que data de 1201. Deixem la capella a mà dreta i baixem per creuar la riera de Santa Fe. 

Continuem per un camí ample que passa per davant de l’Escola de Natura Can Lleonart. Tot just passada la 

casa, davant la curiosa Casa Partida, cal prendre el camí que puja a la dreta, entre nombrosos faigs i 

castanyers, i que culmina en una castanyeda. Ara el camí és ample i de pendent suau; la vegetació 

dominant és la fageda, per entre la qual es poden veure alguns peus de boix grèvol (espècie protegida), 

falgueres i, en plena tardor, catifes daurades de fulles caduques. El camí es va endurint i gira en angle recte 

cap a la dreta en l’anomenat pla de Mulladius.  

Pla de Mulladius (1.180 m). Indret planer format per materials d’erosió del granit on creixen grans 

exemplars de ginebrons i gespes. És un racó freqüentat pels senglars, que deixen empremtes sobre la terra 

sorrenca, i pels gorjablancs, la presència dels quals s’endevina perquè solen dipositar els excrements 

damunt les pedres per marcar el seu territori. 

OPCIÓ A (de 0 a 5 anys): 

Des del pla de Mulladius, el camí, amb revolts, recorre els vessants de ponent del turó de Morou, on hi ha, 

sobre terrenys granítics, una esponerosa fageda d’aspecte similar al de les fagedes pirinenques. Després de 

planar suaument, el camí s’estreny i comença a davallar fins a l’empedrat de Morou. 

Empedrat de Morou. Indret excepcional que ofereix una espectacular vista panoràmica sobre tota la vall 

de Santa Fe i els cims i les serralades que l’envolten: el turó de l’Home, les Agudes, el turó de Morou, la 

serralada de Marina i la depressió vallesana. 

El caminet surt a un camí de carro que, després de passar per una solana embosquinada, s’endinsa en una 

espessa fageda. Tota la gamma de colors ocres i marrons s’apodera de la fageda en un singular espectacle 

visual quan arriben els primers freds. Quan fa vent, les fulles, molt debilitades, cauen i s’estenen al 

sotabosc com una catifa bruna, tot esperant que les neus de l’hivern les cobreixin. El camí surt a la solana 

en un revolt de gairebé 180º i retorna a la fageda. Aquest tram, força planer i en bon estat, corre per sobre 

de les antigues feixes de can Baladrell. Més endavant hi ha el mas de can Figueroles, i a mesura que el camí 

s’apropa a l’embassament de Santa Fe, es fan més freqüents els freixes de fulla gran. 

Embassament de Santa Fe. La paret del pantà es va construir entre 1920 i 1935 per produir energia 

elèctrica. Molts animals hi acudeixen a beure i per això els carnívors del voltant s’hi apropen a caçar. Dins 

l’aigua hi viuen peixos com la truita, el barb i la bagra. Més endavant, el camí s’estreny i voreja l’estanyol 

petit. És un lloc poblat de verns, bogues i lliris grocs, entre els quals a la primavera hi ha la granota roja i el 

gripau. Riera amunt, el camí se separa de la verneda per arribar a l’Escola de Natura Can Lleonart i retornar 

a la propera Santa Fe, on finalitza l’excursió.  

OPCIÓ B (de 6 anys en amunt): 

Del pla de Mulladius continuem amunt, cap a llevant, vorejant aquest planell. Per l’esquerre es desprèn el 

camí que baixa a la collada Alta. La nostra pista s’eleva pel caire N d’aquesta plataforma superior del 

massís de Morou, a través de la costa de la Cornera. Terreny descompost i pedregós. Enlairat al fons del 
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camí es distingeix, entre la fageda esclarissada, el cim de la Cornera. La pista descriu un revolt sota el 

mateix cim i se n’allunya cap a migdia. A la sortida del revolt abandonem la pista i, rostos amunt, assolim el 

turonet. 

La Cornera (1.240 m). Un dels grans miradors de la zona de Morou i de tot el Montseny, tot i la inferior 

altitud respecte al turó de Morou. Tornem a la pista i al capdamunt de la costa deixem un brancal que tira 

de front i girem a l’esquerre per reprendre la direcció de llevant. Davallem breument cap a una depressió 

suau del terreny. 

Pla Gran de la Cornera (1.250 m). Pla enfonsat entre la Cornera i el turó de Morou i en el caire de la 

plataforma que corona el massís. Final de la pista. Continuem amunt per un viarany desdibuixat que 

s’enlaira novament, tot decantant-se lleugerament cap a l’esquerre i deixant la carena principal elevada a 

la dreta. Assolit un graó, apareix al davant un collet. Guanyat aquest nou replà, quedem situats en un 

estrep boscós, a l’extrem del qual s’aixeca l’Esquei de Morou. 

Esquei de Morou (1.289 m). L’altre mirador de Morou. Grimpant per la roca s’assoleix ràpidament el cim, 

situat a la punta d’un contrafort avançat al NE del turó de Morou. Hi ha una llibreta registre. Us reproduïm 

el fragment que parla de la Cornera i de l'Esquei de Morou del llibre "MONTSENY", editat pel CEC l'any 

1990 i escrit per Joan López: "Hem deixat expressament per al final dos dels miradors més extraordinaris, no sols 

de la muntanya que estem estudiant, sinó de l'àmbit d'aquesta guia: la Cornera i l'esquei de Morou. Des del punt de 

vista excursionista, el turó de Morou no té interès per manca de visibilitat -el seu cim es troba totalment cobert per la 

fageda- i sí, en canvi, que en té l'Esquei de Morou, que si bé ateny una altitud un xic inferior, ofereix un panorama 

grandiós i sorprenent. La Cornera és l'altre gran mirador de Morou. Forma un autèntic turó, coronat per grosses 

penyes, que s'aboca al vessant nord. Tot i la seva altitud inferior, el panorama que s'hi contempla és clarament 

superior al de l'Esquei de Morou, car es descobreix la vall dels Vimeners i el serrat de Collsamola, indrets que restaven 

ocults per a l'altre cim. Tenint en compte les diferències apuntades, el panorama de què es frueix des d'ambdós 

cimals és extraordinari. En direcció a ponent, es domina la vall de Santa Fe en tota la seva extensió i la llarga carena 

dels cims culminants del Montseny, des del turó Gros fins a la cresta dels Castellets, passant pel turó de l'Home i les 

Agudes. Per l'est, contrastant amb el relleu dolç de Santa Fe, s'obre una regió fantàstica, dominada per la roca." 

Turó de Morou (1.303 m). Es tracta del cim culminant del massís de Morou, situat molt a prop de l’Esquei 

de Morou, al capdamunt del turó que hi ha més al sud, però cobert completament de faigs i, per tant, 

sense gaire panoràmica, tot i que l’indret és molt curiós: roques granítiques de grans dimensions i de 

diverses mides s’escampen arreu entre els arbres.  Baixem ara cap al sud i entronquem amb un camí que 

ens durà fins a l’empedrat de Morou (a partir d’aquest punt, vegeu l’opció A). 

ACTIVITAT RECREATIVA I PEDAGÒGICA 

Recollir fulles de diverses tonalitats (ocres, vermells, grocs...) i de diverses 

formes per fer-ne composicions que es poden plastificar i poden servir per 

decorar algun racó de casa o per portar a l’escola i comentar amb els 

companys i les companyes. 

REAGRUPAMENT I DINAR 

Dinarem al xiringuito de Santa Fe. Hi ha taules i cadires i servei de bar 

(begudes). 

AUDIOVISUAL “LES QUATRE ESTACIONS AL MONTSENY” 

A les 4 de la tarda, havent dinat, ens desplaçarem al Centre d’Informació de Can Casades (Santa Fe) per 

veure l’audiovisual “Les quatre estacions al Montseny” (gratuït). 
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Mapa de la zona:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa i Guia Excursionista Montseny (1:40.000) - Editorial Alpina 

 

NOTES: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació 

Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats 

del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus 

pares o altres familiars que se’n faran responsables. 

                                                           
1
  Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 




