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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

 
 

GR-177  -  LA RONDA DEL MOIANÈS 
 

4a Etapa :  CASTELLTERÇOL – SANT JULIÀ D’ÚIXOLS – COLL DELS TERMES 

SANT QUIRZE SAFAJA – FONT DE SANT ANTONI - CASTELLTERÇOL 
 

15 d’abril de 2012 
 
 

HORARI PREVIST 
 
 Sortida de la Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú.   7 h 
 
 Castellterçol. Esmorzar.   8 h  30 min 
 Inici de l’etapa.   9 h  15 min 
 
 Sant Julià d’Úixols. Reagrupament. 10 h  15 min 
  10 h  30 min 
 
 Collet dels Termes. Reagrupament. 11 h  20 min 
  11 h  30 min 
 
 El Roure. Reagrupament. 12 h  25 min 
  12 h  35 min 
 
 Font de Sant Antoni. Reagrupament. 13 h  20 min 
  13 h  30 min 
 
 Castellterçol. Final d’etapa i dinar. 13 h  40 min 
 Sortida cap a Vilanova i la Geltrú. 17 h 
 
 Vilanova i la Geltrú. 19 h 
 
Notes.- 
** Esmorzarem i dinarem a Castellterçol; hi ha bars i restaurants. 
** Tingueu en compte que l’organització sempre pot modificar aquesta previsió d’horari en funció de com es vagi 

desenvolupant l’etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 
** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. Intenteu seguir els horaris 

previstos, és a dir, no correu ni aneu massa LENTS !! 
** Atenció: El mòbil de la Secció de Senders és 680102567. Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dissabte 

abans de l’excursió o el mateix diumenge (mitja hora abans de la sortida) utilitzeu només aquest telèfon. 
** Recordeu que cal estar federat per a poder participar a les sortides de la Secció de Senders. 
** Els vocals coordinadors d’aquesta sortida són Agustí Poch i Isidre Poch. En tot moment cal respectar les seves in-

dicacions. 
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GR-177  -  LA RONDA DEL MOIANÈS 
 

4a Etapa :  CASTELLTERÇOL – SANT JULIÀ D’ÚIXOLS – COLL DELS TERMES 

SANT QUIRZE SAFAJA – FONT DE SANT ANTONI - CASTELLTERÇOL 
 

15 d’abril de 2012 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA 
 
Cal advertir que hi ha trams del recorregut d’aquesta etapa que gairebé no estan senyalitzats per la 
qual cosa es recomana seguir amb atenció la descripció. 
 

************************* 
 
 Horari Horari  Distància (km) 
 Parcial Total 
 
 0:00 0:00 0,000 
 
Castellterçol (719 m). Comencem l’etapa a la cruïlla de la carretera de Granera amb el passeig del 
Castell; baixem per aquest passeig que té el sòl de terra. 
 
 0:02 0:02 0,190 
 
Travessem el carrer del Call Fondo (699 m) i més endavant el del Mestre Joan Mercader. Deixem el 
carrer de la Roureda a la dreta i el de l'Agnès Armengol a l'esquerra. 
 
 0:03 0:05 0,430 
 
Deixem el carrer Rocacorba a l'esquerra i travessem el torrent del Castell (687 m). Just després dei-
xem un camí a l’esquerra que puja vers el castell de Sant Miquel; nosaltres seguim per una esplana-
da que hi ha al costat del torrent. 
 
Al final de l’esplanada deixem un camí que baixa cap a la dreta i comencem a pujar. Més endavant 
se’ns uneix un camí per l’esquerra. 
 
 0,04 0:09 0,640 
 
Bifurcació (694 m); hem de seguir per la branca de la dreta. 
 
 0:01 0:10 0,710 
 
Deixem un trencall a la dreta (696). A l’esquerra podem veure-hi el castell de Sant Miquel. 
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 0:01 0:11 0,785 
 
Per l'esquerra se'ns uneix un camí (696 m). 
 
 0:01 0:12 0,875 
 
Bifurcació (701 m). Hem de seguir per la branca de la dreta que puja; entrem al bosc. 
 
 0:03 0:15 1,070 
 
Bifurcació (728 m). Ara anem per la branca de l’esquerra; seguim pujant. 
 
 0:08 0:23 1,655 
 
Bifurcació (755 m). Deixem la branca de l’esquerra que baixa i anem per la de la dreta; pugem. 
 
 0:02 0:25 1,775 
 
Bifurcació (764 m). Anem per la branca de la dreta. Més endavant deixem una bassa a l’esquerra del 
camí; planegem. 
 
 0:03 0:28 1,960 
 
A l'esquerra deixem el camí que va vers el mas Ricard (769 m). Pugem tot vorejant els camps que 
ens queden a l’esquerra; a la dreta hi tenim bosc.. 
 
 0.08 0:36  2,515 
 
El camí voreja un camp que queda a la dreta (802 m) i decanta cap a l’esquerra per entremig del 
bosc. 
 
El camí va pujant pel llom de la carena en direcció sud en paral·lel a una línia telefònica. 
 



 
3 

 0:11 0:47 3,220 
 
Cruïlla en un collet (836 m); deixem les branques laterals i seguim en la direcció que portàvem. Pu-
gem per la solana de Cal Caixeta. 
 
 0:08 0:55 3,670 
 
Deixem un senderol a l’esquerra (864 m); pugem un tram amb fort pendent. 
 
 0:03 0:58 3,900 
 
A la dreta deixem una petita esplanada i un camí i poc després un trencall a l’esquerra. Seguim en-
davant en direcció a Sant Julià d’Úixols que ja veiem a tocar. 
 
 0:01 0:59 3,970 
 
Sant Julià d'Úixols (895 m). Voregem l’església deixant-la a la dreta; baixem. 
 

 
 
 
 0:02 1:01 4,030 
 
Bifurcació (885 m). Hem de seguir baixant per l’esquerra en la direcció que portàvem. Més enda-
vant se’ns uneix un camí per la dreta que ve de les restes d’una construcció. 
 
 0:02 1:03 4,145 
 
Desemboquem en un camí (879 m); l’hem de seguir cap a l’esquerra. 
 
 0:01 1:04 4,225 
 
Collet de Matafaluga (881 m). A l’esquerra deixem el camí que va a l’Era de les Cases; està barrat 
amb una tanca. Una mica més enllà trobem una bifurcació; la branca de la dreta, que no hem de se-
guir, va cap a Les Pujades seguint la ronda Codinenca, que envolta Sant Feliu de Codines. 
 
Nosaltres anirem per la branca de l’esquerra seguint també la ronda Codinenca que està senyalitzada 
amb marques verdes i vermelles. 
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Poc després deixem un senderol a la dreta i travessem un pas enreixat per evitar el pas del bestiar. El 
camí va baixant tot fent un ampli revolt per envoltar els camps que tenim a l’esquerra. 
 
 0,14 1:18 5,140 
 
Bifurcació (835 m). Deixem la branca de la dreta que baixa i anem endavant planejant. Seguim ve-
ient les marques de la ronda Codinenca. 
 
Una mica més enllà comencem a pujar. A la dreta, a l’altra banda del fondal, veiem, enlairada, la 
gran masia de les Pujades. Més endavant tornem a baixar. 
 
 0:05 1:23 5,490 
 
Deixem un trencall a la dreta que baixa i travessem el llit del fondal (834 m); pugem. 
 
 0:03 1:26 5,825 
 
Per l’esquerra se'ns uneix un camí que ve de l’Era de les Cases (850 m); el camí està barrat per una 
tanca. Seguim pujant 
 
 0:05 1:31 6,050 
 
S’acaba la pujada (863 m). El camí fa un gir cap a l’esquerra i a la dreta se’ns obre la impressionant 
panoràmica sobre el torrent del Sot de la Roca que baixa cap a la plana de Gallifa. A l’altra banda 
del torrent, hi veiem la masia de les Pujades i els cingles del Pla de la Meuca. 
 
A partir d’ací vorejarem el torrent tot passant per damunt dels cingles Vermells. Baixem. 
 
 0:05 1:36 6,370 
 
Arribem al capdavall de la baixada; deixem un camí amb una tanca a l’esquerra i travessem el fon-
dal de la Serra del Bosc Gran. Tornem a pujar ara amb pendent més suau. 
 
A la dreta seguim amb la gran panoràmica del torrent del Sot de la Roca i dels cingles del Pla de la 
Meuca. Més endavant baixem. 
 
 0:10 1:46 7,065 
 
Collet de Termes (821 m). Just abans d’arribar-hi travessem un nou pas enreixat. A l’esquerra que-
den un senderol i un camí amb una tanca i a la dreta un camí que baixa amb fort pendent. 
 
Uns metres més endavant deixem uns senderols que s’enfilen cap a la dreta vers un pal indicador; 
nosaltres hem de seguir pel camí principal que baixa. 
 
Baixem per entremig d’un bosc d’alzines, pel vessant del serrat de l’Escaiola. Enfront, enlairat a 
l’horitzó, podem veure-hi el sanatori de Puigdolena on va estar ingressat el poeta Màrius Torres. 
 
 0:10 1:56 7,820 
 
Deixem un camí que puja cap a la dreta (750 m) i uns metres més endavant se’ns uneix un que puja 
per l’esquerra. 
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 0:03 1:59 8,000 
 
Bifurcació enfront dels camps de l'Escaiola (741 m). Rebutgem la branca de la dreta que baixa i 
anem per la de l'esquerra que de moment planeja deixant els camps a la dreta. Més endavant bai-
xem; a la part de baix del camp hi ha una petita construcció. 
 
 0:07 2:06 8,430 
 
Deixem un senderol que va cap a la dreta (709 m), nosaltres seguim endavant pel camí. En aquest 
punt la ronda Codinenca, que segueix pel senderol, se separa de la ronda del Moianès. 
 
Seguim pel costat del torrent de la Font del Boix. 
 
 0:05 2:11 8,740 
 
Travessem una tanca filferrada i arribem a la carretera C-59 (687 m). En aquest punt hi ha un pal 
indicador que diu que hem d’anar cap a la dreta, baixar al torrent i passar per sota de la carretera per 
la canonada del torrent. Aquesta opció és inviable perquè la canonada del torrent està molt embros-
sada i, si ha plogut recentment, també estarà inundada. 
 
Cal doncs seguir la carretera cap a la dreta, passar per damunt del torrent i quan finalitza la tanca de 
protecció de la carretera, travessar-la. 
 
 0:03 2:14 8,850 
 
Situats a l’altra banda de la carretera cal seguir per un senderol que va cap a la dreta. El senderol fa 
un revolt cap a l’esquerra i bifurca; hem de seguir la branca de l’esquerra que baixa. D’aquesta ma-
nera enllaçarem amb el corriol que ve de la canonada per la qual el torrent travessa la carretera; el 
seguim cap a la dreta tot planejant pel costat del torrent. 
 
Poc després trobem una nova bifurcació; ara hem d’anar per la branca de la dreta que puja lleuge-
rament. 
 
 0:04 2:18 9,065 
 
Desemboquem en un camí; l’hem de seguir cap a l’esquerra (680 m). Més endavant s’eixampla; per 
ací passa una conducció de gas soterrada. 
 
Deixem un trencall que va cap a l’esquerra i un que se’ns uneix també per l’esquerra. A la dreta, uns 
metres més enllà, hi veiem un camí paral·lel. Baixem. 
 
 0:05 2:23 9,315 
 
Arribem al capdavall de la baixada (662 m); per l’esquerra se’ns uneix un camí. Seguim baixant ara 
més suaument. 
 
A l’esquerra podem veure-hi, elevat, el viaducte de la carretera C-59 que travessa el torrent de les 
Vinyes. 
 
 0:05 2:28 9,655 
 
A la dreta queda una bassa amb degotalls (643 m); continuem baixant. 
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 0:04 2:32 9,860 
 
A l'esquerra hi ha uns rocallissos que s’aboquen sobre el torrent de la Font del Boix (625 m). Més 
enllà, forca elevada, hi veiem la carretera. 
 
 0:01 2:33 9,940 
 
Passem per davant d’una casa i enllacem amb un camí tranversal (617 m); el seguim cap a 
l’esquerra baixant pel costat d’una tanca. 
 
 0:01 2:34 10,010 
 
Desemboquem a la carretera BV-1341 (608 m); l'hem de seguir cap a la dreta. 
 
 0:01 2:35 10,095 
 
Deixem la carretera i anem cap a l'esquerra per tal de travessar el torrent de la Font del Boix per un 
pont (605 m). Seguim endavant pel carrer del Solà; pugem lleugerament. 
 
Deixem el carrer del Sol a la dreta i una mica més endavant un altre carrer també a la dreta. 
 
 0:03 2:38 10,275 
 
Arribem en una bifurcació davant de les instal·lacions esportives del Roure (610 m); hem d'anar 
cap a l'esquerra. A la dreta queden la piscina i les pistes de tennis. 
 
Més endavant travessem un escorrentiu d’aigües; a la dreta deixem un camí i a l'esquerra un camp 
de futbol. Pugem lleugerament. 
 
 0:03 2:41 10,490 
 
La pista fa un marcat gir cap a la dreta (615 m); en aquest punt deixem el camí d'accés al mas de 
Can Carabrut que queda enlairat a la dreta.  
 
 0:02 2:43 10,600 
 
Per la dreta se’ns uneix un camí que ve de Can Carabrut (617 m). 
 
 0:02 2:45 10,725 
 
Per la dreta se'ns uneix un camí (618 m). Seguim endavant paral·lels a la riera de Sant Quirze; més 
enllà hi ha la carretera C-59. 
 
 0:01 2:46 10,805 
 
Per l’esquerra se'ns uneix un camí que ve de la carretera (618 m). Tornem a seguir la conducció de 
gas i ara també una de clavegueram. De moment planegem però aviat començarem a pujar. 
 
 0:03 2:49 11,040 
 
Per la dreta se'ns uneix un camí (626 m). Ens separem de la carretera i seguim pujant pel costat de la 
riera alternant trams amb menys i més pendent. 
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 0:13 3:02 11,955 
 
Cruïlla (650 m); deixem les branques de la dreta i seguim en la direcció que portàvem tot baixant 
cap a la riera. 
 
 0:01 3:03 12,020 
 
Travessem la riera de Sant Quirze (647 m) i continuem per un camí que va pel seu costat aigües 
amunt; a l'esquerra tenim la carretera C-59. Encara seguim la conducció del clavegueram i ara tam-
bé la d’una línia elèctrica. 
 
Més endavant, a la dreta, hi veiem una bauma. Girem cap a l’esquerra vorejant un petit afluent de la 
riera de Sant Quirze; enfront deixem un camí que el travessa i puja amb fort pendent per l’altra riba. 
 
 0:03 3:06 12,200 
 
El senderol travessa el petit l’afluent (649 m); a l’esquerra tenim l’alt pont per on passa la carretera 
C-59. Pugem. 
 

 
 
 
 0:06 3:12 12,560 
 
Travessem una pista que ve de la carretera i seguim en la direcció que portàvem (669 m). 
 
 0:03 3:15 12,740 
 
A la dreta, més enllà dels camps, hi veiem el Mas de l'Horta (675 m). 
 
 0:03 3:18 12,905 
 
Travessem una pista que ve de la carretera i seguim en la direcció que portàvem (683 m). Voregem 
uns camps, a l'esquerra tenim la carretera C-59. 
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 0:03 3:21 13,035 
 
Després de fer un gir cap a la dreta arribem a la font de Sant Antoni situada sota un roure magnífic 
(688 m). 
 

 
 
 
 0:01 3:22 13,065 
 
Desemboquem en un camí (688 m). Hem d’anar cap a l'esquerra; per la dreta aniríem cap al Mas de 
l’Horta. Pugem tot vorejant uns camps que ens queden a l’esquerra. 
 
 0:03 3:25 13,235 
 
Se'ns uneix un camí per la dreta (701 m). 
 
 0:02 3:27 13,320 
 
Després de deixar un trencall a la dreta desemboquem en un camí transversal arbrat (704 m); l'hem 
de seguir cap a l'esquerra. Estem al Pla dels Rourets. 
 
 0:02 3:29 13,450 
 
S'arriba al nucli urbanitzat de Castellterçol (705 m); seguim endavant pel carrer Sant Roc. 
 
 0:03 3:32 13,615 
 
Arribem a la carretera de Castellcir (710 m); Anem cap a l'esquerra per anar a trobar la C-59. Ací 
finalitzem l’etapa. 
 
 

Equip de preparació (24/03/2012): Ramon Casas, Jani Ferrer, Agustí Poch 
Fotografies: Agustí Poch 

 
*********************************** 
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MÀRIUS TORRES AL SANATORI DE PUIGDOLENA 
 
Puigdolena és el nom d'un antic sanatori antituberculós, convertit actualment en centre d'educació 
especial, del terme municipal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, si bé adscrit administrativament al 
Vallès Oriental. Està situat a 819 metres d'altitud al nord del sector central del terme i a migdia del 
sector nord, en el vessant sud-occidental del Puig d’Olena a l'esquerra del torrent de la Rovireta. 
 
El poeta Màrius Torres va ingressar al Sanatori de Puig d'Olena el 22 de desembre de 1935, després 
que sobtadament se li declarés una tuberculosi. De fet tota l'obra salvada per l'autor, llevat de set 
breus poemes escrits abans d'entrar al sanatori, va ser escrita aquí. Al sanatori conegué Mercè Fi-
gueres, malalta com ell, que esdevindria la seva amistat més íntima i havia d'inspirar-li tota la sèrie 
Cançons a Mahalta. 
 
El 6 de desembre de 1936, Mercè li presentà Joan Sales i la seva dona Núria Folch, que havien vin-
gut a visitar-la. Aquesta coneixença, que esdevindrà profunda amistat, serà l'origen d'un llarg i in-
tens epistolari i tindrà importants repercussions en el procés d'elaboració de la poesia de Torres i la 
seva posterior divulgació. 
 
A Puig d'Olena també hi feren estada altres intel·lectuals destacats del país com Antoni Tàpies i Jo-
sep Maria Castellet, que ens han deixat per escrit les vivències d'aquells dies de postguerra, misèria i 
malaltia. 
 

**************************** 
 
 MOLT LLUNY D’AQUÍ 
 
 Sé una ciutat, molt lluny d’aquí, dolça i secreta, 
 on els anys d’alegria són breus com una nit; 
 on el sol és feliç, el vent és un poeta, 
 i la boira és fidel com el meu esperit. 
 
 L’Orient hi deixà la seva sang de roses, 
 la mitja lluna càlida del seu minvant etern 
 i, enllà d’un gran silenci de persianes closes, 
 un riu profund que corre per una nit d’hivern. 
 
 Als seus vells carrerons, plens de fervor, arriba 
 jo no sé de quins segles un gris d’amor i encens; 
 el so de les campanes hi té una ànima viva 
 i el seu batec és lliure com el del cor dels nens. 
 
 Allí, més bells encara que els parcs en primavera, 
 els camps humils i alegres s’obren al capaltard; 
 en el seu gran repòs l’ànima es fa lleugera 
 com enmig de la vasta paciència del mar. 
 
 Res no crida el meu cor amb més tendresa, ara, 
 que aquells camins fondals de xops i de canyars. 
 El seu record fa un ròssec de recança al meu pas; 
 torna a la meva espatlla la mà greu del meu pare. 
 
   12 juny 1939 
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 CANÇÓ A MAHALTA 
 
 Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. 
 Fan el mateix camí sota els mateixos cels. 
 
 No podem acostar les nostres vides calmes: 
 entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes. 
 
 En els meandres, grocs de lliris, verds de pau, 
 sento, com si em seguís, el teu batec suau 
 
 i escolto la teva aigua, tremolosa i amiga, 
 de la font a la mar -la nostra pàtria antiga-. 
 
   Març 1937 
 
 

 
 
 

*************************** 
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Agustí Poch, abril de 2012 
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