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CONTROLS 

 
 

Control 
Horari 
oficial 

Població Lloc Km 

Sortida 06:00  Sant Cugat 
Jardins 

Monestir 
0 

1 
08:30 a 
10:00 

Rubí/Terrassa 

“Els 4 Vents” 
Ctra. C-243C 

Terrassa-
Martorell / 

carrer de les 

14,6 

CAMINADA POPULAR 
SANT CUGAT- MONTSERRAT 

20 de setembre de 2020 



Martines 

2 
10:15 a 
14:00 

 Olesa de 
Montserrat 

 

Parc Municipal 
d’Olesa de 
Montserrat 

27,7 

3 
12:00 a 
16:00 

Monistrol 
Pàrquing de 

l’Aeri de 
Montserrat 

36,3 

Arribada 
12:30 a 
18:00 

Monestir de 
Montserrat 

Davant de 
l’estació del 
Cremallera 

40,2 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI 
 

Km DESCRIPCIÓ 

0,0 

CONTROL DE SORTIDA. Seu del Club Muntanyenc Sant Cugat al C. 
Sant Bartomeu, 11 i SORTIDA de la Pl. Octavià (davant del 
monestir). 
A les 6 es donarà la sortida i anirem pels carrers Santiago Rossinyol, 
Santa Maria i Martorell. Passem els dos ponts sota la via del tren i 
continuem al costat de la via pel camí de Can Gatxet fins a la pl. 
de Joan Borràs, a l’estació de Mira-sol. 

2,1 
ESTACIÓ DE MIRA-SOL. Continuem al costat de la via per l’av. 
Montserrat Roig fins al tanatori, que deixem a l’esquerra i arribem 
a l’estació de l’Hospital General. 

3,4 

ESTACIÓ HOSPITAL GENERAL. En sortim pujant les escales i 
continuem vora la via, amb l’hospital a l’esquerra, fins que trobem 
un pont per travessar la via. Passat el pont girem a esquerra i 
passem l’autopista per un túnel. 

4,0 

TÚNEL. A l’altra banda continuem recte. A l’esquerra hi ha amagat 
l’estany dels Alous. Anem pel c. Marconi, deixem la urb. 25 de 
setembre a la dreta, passem un parc i després girem a esquerra fins 
situar-nos sobre la via del tren, davant l’estació de Rubí. 

5,2 

ESTACIÓ DE RUBÍ. Anem a la part baixa fins al davant de l’estació 
vella, ara centre cultural. Aquí trobem els senyals blancs i 
vermells del GR-96, que hem de seguir fins que trobem els del GR-
6. 

5,7 

ESTACIÓ VELLA. La deixem a l’esquerra i continuem pel c. Poeta 
Virgili i després pel de Sant Sebastià. Al fons es veu el campanar de 
la parròquia de Sant Pere de Rubí, davant de la qual hem de 
passar. 

5,3 

SANT PERE DE RUBÍ, romànic, ens queda a la dreta. Continuem 
recte pel c. Terrassa, passem davant la policia i arribem a 
l’aparcament de l’Escardívol, on hi havia hagut aquest barri 
destruït per les riades del 1962. El seguim per la part alta i anem a 
passar pel pont del c. Cadmo. 

6,6 
PONT. Construït després de la riada. A l’altra banda seguim recte 
pel c. del Pont, fins al peu del castell de Rubí.  

  



Km DESCRIPCIÓ 

6,9 
Sota el castell de Rubí, elevat a l’esquerra. Continuem pel c. del 
Castell. 

7,2 
CRUÏLLA. Deixem un carrer a la dreta i un altre a l’esquerra, que 
passa sota la via, i continuem pel camí de Sant Muç 

7,3 
CRUÏLLA. Girem a l’esquerra i anem a passar sobre la via pel camí 
de l’Ermita de Sant Muç. Passat Can Ramoneda, a l’esquerra, 
arribem a una 

7,9 
BIFURCACIÓ. Deixem el camí, asfaltat, de Sant Muç a l’esquerra i 
continuem pel camí de can Roig, sense asfaltar. 

9,1 
BIFURCACIÓ. Deixem a l’esquerra el camí de Can Roig i seguim 
recte. 

10,2 
CRUÏLLA AMB PAL DE SEGUIMENT. Continuem per la pista, que 
revolta cap a la dreta, entre unes cases. 

10,7 
CRUÏLLA, passades les cases. Deixem la pista principal a la dreta i, 
passant una cadena per a cotxes, pugem. 

11,5 
BIFURCACIÓ AMB PAL DE SEGUIMENT. Deixem la pista i pugem a 
l’esquerra per camí. 

11,7 

CAMÍ DE LES MARTINES. Pista carenera, ampla, on enllacem amb el 
GR-6, que a partir d’ara seguirem. Continuem a l’esquerra per la 
pista fins a la urbanització de les Martines, on la pista es fa 
asfaltada. 

12,6 
FONT. Encreuament de dos carrers amb el Camí de les Martines, 
que continuem seguint. 

14,6 

CONTROL 1. Final del Camí de les Martines girant a l’esquerra 
davant el restaurant 4 VENTS. Creuem la ctra. Martorell-Terrassa 
(ATENCIÓ: CRUÏLLA PERILLOSA) i anem direcció a la gasolinera. 
Seguir pel camí asfaltat que passa per davant de la gasolinera. 

15,4 
CRUÏLLA CARRETERA D'OLESA/ULLASTRELL. Agafem el carrer del 
Xot, que baixa a l’esquerra. 

15,7 
CARRER DEL XOT, avall 300 m fins el senyal de girar a l’esquerra. 
Desviament pel camí de terra, a l’esquerra, davant del número 23 
del Carrer del Xot - ALERTA: és fàcil de passar-se’l. 

 

Km DESCRIPCIÓ 

15,8 FINAL DEL CAMÍ AMPLE, continuem pel camí estret de l’esquerra. 

16,5 
DESCAMPAT PROP CARRETERA. Creuem un camí més ample, i 
seguirem tot recte, deixant a l’esquerra la carretera a Ullastrell. 

16,6 CAMÍ MOLT ESTRET, que trobarem, a l’esquerra, entre bardisses. 

17,1 
CARRETERA. Sortim a la ctra. de Ullastrell, i girem a mà dreta, 
seguint-la. 

17,2 

TRENCALL URB. CAN CABASSA. Deixem la ctra. Ullastrell i seguim 
aquest camí ample a la dreta en lleugera baixada. Deixem enrere 
algunes cases de l’urb. de Can Cabassa i baixem cap a la riera de 
Gaià.  

18,9 

REVOLT PRONUNCIAT. El GR-6 va revolt molt pronunciat a la 
dreta, que seguim, i deixem un camí estret a l’esquerra per on 
anàvem en edicions anteriors. Abans d’arribar a la riera de Gaià 
la pista fa una baixada molt pronunciada. 

19,7 

RIERA DE GAIÀ. Al final de la baixada arribem a la riera de Gaià, 
que passem a la dreta. A l’altra banda se’ns ajunta el GR-97, que 
ens acompanyarà fins a la riera de Sant Jaume. Iniciem una 
pujada. 

20,1 CAN CABASSA, masia força abandonada. 

20,5 
AUTOVIA B-40, en construcció abandonada des de fa anys. La 
seguim, tot recte, oest, uns 400 metres, deixant temporalment 
els GR. 

20,9 
VIADUCTE DEL TORRENT DEL FRARE. Un cop passat, deixem 
l’autovia i anem a la dreta a una pista, que seguim en la  mateixa 
direcció. 

21,8 

CAN SANAÜJA. Hi retrobem els GR. Passem davant la bonica 
portalada i iniciem la baixada cap a la riera de Sant Jaume. Aviat 
trobem a la dreta la font del Molí del Vent, i a l’esquerra uns 
roures majestuosos. 

22,6 
RIERA DE SANT JAUME. La seguim a la dreta, amb el GR-6. El GR-
97 se’n va a l’esquerra. 

22,9 
CAMÍ AMPLE amb forta pujada, i a la dreta un camp de futbol de 
terra. Abandonem la riera i remuntem pel camí ample. 
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23,1 
 CARRER L’AMETLLER, asfaltat. El seguim per la dreta i 
continuem pujant.  

23,5 
CARRER CAN MIQUEL AMAT, girem a la dreta, i a la bifurcació 
prosseguirem pel carrer l'Olivera. 

23,8 
CAMÍ. Atenció, quan finalitza la pujada del carrer, a la nostra 
esquerra surt un camí de muntanya. L’hem de seguir, i deixar el 
carrer asfaltat. 

24,1 CARRETERA ASFALTADA. La seguim cap a la dreta. 

24,9 
COLL D’OLESA. La pista asfaltada gira fort a la dreta. La deixem, 
i seguim el camí de terra senyalitzat, el del centre, ample, 
sempre en baixada. Davant nostre veiem Montserrat i Olesa. 

26,4 URBANITZACIÓ. Seguim a la dreta el carrer de Joaquim Font. 

26,8 
ROTONDA A L’ENTRADA D'OLESA. Seguim per l’av. Francesc 
Macià. Més enllà passem davant de l’edifici de la Passió i el 
mercat, fins al 

27,6 

CARRER DELS FERROCARRILS CATALANS. Tombem a la dreta per 
aquest carrer. Abandonem el GR-6. Quan S’acaba el carrer, 
passem el carrer Lluís Puigjaner i pugem unes escales, entrant en 
una zona enjardinada. 

27,7 

CONTROL 2. PARC D’OLESA. Sortim del control per l’esquerra uns 
40 m i, girem a la dreta vorejant la zona enjardinada. Seguim 
fent una “S” pel carrer elevat de la riera de Can Llimona fins al 
carrer de les Angelines, que creuen i davant agafem el carrer de 
Vall d’Aran. 

28,1 

CARRER DE LA VALL D’ARAN.  A 100 m. a la dreta deixem el local 
de la UEC d’Olesa, on fèiem el control en anys anteriors, 
continuem pel c. de la Vall d’Aran, en pujada contínua uns 600 
metres.  

28,7 

FINAL DEL C. VALL D’ARAN. Agafem a esquerre el c. del Maresme. 
A la segona cruïlla anem a la dreta pel carrer de l’Urgell. 
Continuarem passant per la porta del pavelló municipal i seguim 
pujant cap als camps d’oliveres, passant un aparcament. 

29,1 

SEGUIM RECTE, per pista un 200 m fins a trobar una cruïlla en 
“Y”. Agafem sender esquerra deixant la pista (Senyalitzat com a 
PR (groc i blanc), baixant i deixant tanca a l’esquerra fins a una 
pista. 

Km DESCRIPCIÓ 

29,5 

SEGUIM LA PISTA que dona un revolt al barranc, torrent de la 
Creu de Beca i puja cap a la muntanya on es veuen unes 
edificacions per pista principal. Passem entremig de les cases i 
camps d’oliveres. Mantenim de moment el PR.  

30,2 

JUST PASSADES LES CASES agafem a la dreta, deixant la pista més 
ampla que s’enfila cap a una casa dalt de la carena. Seguim el PR i 
a 100 m agafem desviament de pista de la dreta (continuem PR) i 
comencen a veure la vall del Llobregat i les muntanyes de 
Montserrat. Poc després la pista es fa sender, continuem 300 m i 
agafem sender poc marcat a l’esquerra. Indicació del Camí dels 
Voluntaris.  

30,5 

DEIXEM EL PR i anem guanyant suaument alçada vorejant el llom. 
Camí poc marcat. Continuem 1.200 m donant volta a la muntanya, 
mantenint finalment alçada. Divisem un barranc profund al qual 
s’ha de baixar. Atenció baixada pronunciada i graons precaris. 

32,0 

FINAL DEL CAMÍ DELS VOLUNTARIS (cartell indicador) a l’arribar a 
baix del barranc torrent de l’Afrau.. Baixem a la esquerra 200 m 
per travessar la via del FGC fins a trobar la pista del CAMÍ DE LA 
PUDA. 
Camí ample, que seguim a la dreta. Deixem el balneari a 
l’esquerra. Iniciem el camí per congost del Cairat, obert pel 
Llobregat. Aviat deixem un camí a dreta. 

33,1 
TRENCALL A LA DRETA, que no seguim Continuem en baixada, cap 
a Can Estruch Vell. 

33,7 
DESVIACIÓ DE CAN TOBELLA, passada la resclosa del Cairat. No 
l’agafem. Seguim recte, direcció Monistrol. 

36,1 
PONT DE L’AERI. A sota mateix del pont hi ha les marques a la 
dreta, que indiquen el camí de pujada, que ens portarà fins el 
pàrquing de l'Aeri. 

36,3 
CONTROL 3.ESTACIÓ DE L’AERI. Pàrquing de l’Aeri de Montserrat. 
Sortim passant pel pont sobre el Llobregat. 

36,4 CTRA. C-55. Anem a la dreta en direcció Monistrol 

36,7 

CASA A L’ESQUERRA DE LA CARRETERA, pintada de color vermell 
(antiga estació de tractament d’aigua potable). ATENCIÓ: en 
aquest punt (enfront de la casa vermella) s’ha de creuar la 
carretera. PAS PERILLÓS.. Es passa per davant de la casa i un cop 
darrera, comença la pujada a Montserrat pel Camí de l’Aigua. 
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36,7 
CAMÍ DE L’AIGUA. Pugem seguint les marques verdes i blanques o 
fletxes grogues. Hi ha una pujada pronunciada remuntant roques 

37,2 
VOREGEM UNA ROCA PER LA DRETA, seguir sempre els senyals, tros 
que s’ha de fer amb molt de compte. 

37,9 
ENLLACEM AMB GR-5, un camí més ample, que ve de Monistrol, i 
que seguim a l’esquerra  

38,1 
ESTACIÓ DE BOMBAT de l’aigua del Monestir. A l’esquerra hi ha 
unes escales, per on hem de pujar. 

38,2 FINAL DE LES ESCALES, seguim remuntant sense perdre els senyals 

38,9 
COLL DE LES BARANES. Ja veiem Sant Miquel davant nostre i el 
camí de la Cova a sota. 

39,1 
CAMÍ DE LA SANTA COVA. Ens creuem amb aquest camí. Seguim en 
direcció al monestir de Montserrat 

40,2 

CONTROL D’ARRIBADA MONESTIR DE MONTSERRAT. Final de la 
caminada. Situat al final de les escales, al costat del cremallera. 
ENHORABONA A TOTHOM!!! Una visita al monestir és l’últim premi 
de la CAMINADA i de l’esforç fet. No us ho perdéssiu. 

 
ATENCIÓ: 

 

SI TENIU CAP INCIDÈNCIA GREU I SI NO PODEU ESPERAR FINS 
ARRIBAR AL PROPER CONTROL DE LA CAMINADA PER DONAR 
AVÍS, COMUNIQUEU-HO A L’ORGANITZACIÓ 

682 621 055 

 

PERFIL DE LA CAMINADA 

 

Comentario [IGH1]:  



Alguns consells per caminar 40 km 
 
Quan es caminen aquestes distàncies, el rendiment és una qüestió força 

individual i, per tant, el millor per a cadascú ho ha de decidir un mateix, 
sense voler imitar els altres. Ara bé, aquells que mai hagin caminat 40 km no 
poden tenir una idea clara de com els hi anirà, i per tant no els vindran 
malament algunes indicacions. 

Si voleu ENTRENAR per la travessa, el millor és caminar a pas una mica ràpid 
una estona cada dia i unes hores el cap de setmana, però quan la data 
s’apropi reposeu. Fer una gran quilometrada una setmana abans seria força 
contraproduent. 

Els PEUS serà la part del cos que més esforç suportarà.  

Parlem ara de l’EQUIPAMENT. Consells bàsics: el pes ha de ser el mínim 
possible i el calçat ha de ser usat i molt còmode. Millor bambes que botes, 
ja que aquelles són més lleugeres i no escalfen tant el peu. Si no esteu molt 
segurs de les vostres forces, porteu exclusivament el mínim que és: 

 
 dos parells de mitjons de recanvi, un per canviar-se a mig camí (riera de 

S. Jaume) i un altre per canviar-se al final. Els mitjons per caminar convé 
que siguin nous, de fibres naturals i gruixuts, i que no facin arrugues en 
posar-los. Si no tenen costures, millor. 

 
 una cantimplora amb mig litre d’aigua, mitja dotzena de caramels i per 

menjar un grapat de fruits secs (ametlles, avellanes, nous, cacauets, 
panses...), alguna peça de fruita, algunes galetes, xocolata. Tot el 
menjar que necessiteu en cap cas pesa més de mig quilo. 

 

 pel que fa a la roba, depèn del temps meteorològic però compteu que 
encara que més aviat passareu calor, en arribar a Montserrat necessitareu 
una peça d’abric (jersei o jaqueta lleugera). En cas de possible pluja, es 
poden fer servir un cangur o una capellina, però si la pluja és poca hi ha 
qui no du res i caminant s’asseca i no li passa res. 

 
  



 

REGLAMENT DE LA CAMINADA 

1. La Caminada de l’any 2020 està afectada pel compliment de la 
normativa de prevenció del COVID-19, El Club Muntanyenc Sant 
Cugat aplicarà els protocols prescrits per la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya. 

2. L’afectació als caminadors serà que hauran de mantenir les 
distàncies entre ells i que necessitaran de la mascareta en les 
fases d’aturada i al creuar poblacions, evitant el contacte amb 
altes caminadors i amb els voluntaris, es recomana dur gel 
desinfectant. 

3. A l’arribar als controls i avituallaments caldrà que els 
caminadors mantinguin la distància de seguretat, recolliran 
l’avituallament en racions individuals que estarà a la seva 
disposició. 

4. L’organització desitja que tothom faci la caminada al ritme de 
les seves possibilitats, ja que no es tracta de cap competició. 
Recordeu que es tracta d’una caminada popular, no d’una 
cursa. Els temps d’obertura i de tancament dels controls estan 
calculats per fer-la caminant, tot i que amb horaris molt 
amplis. Si algú la vol fer corrent ha de tenir en compte que 
potser es trobi algun control encara per obrir. 

5. Els participants estan obligats a respectar els horaris dels 
controls disposats per l’organització. Tancant la caminada hi 
van membres de l’organització (control escombra). Ningú pot 
anar més endarrerit que ells. Si algú va darrere del control 
escombra, queda exclòs de la caminada i l’organització no se’n 
fa responsable. 

6. L’inscrit participa lliurement i sota la seva responsabilitat tant 
personal com davant de tercers. En particular han de valorar la 
dificultat i la llargària de la caminada, de 40,2 km, i la seva 
preparació física per fer-la. Els participants es comprometen a 
seguir les alternatives i indicacions dels membres de 
l’organització. 

7. Els menors de 18 anys necessitaran autorització escrita dels 
pares o tutors legals i hauran d’anar acompanyats d’un adult. 

8. L’organització us demana que sigueu respectuosos amb la 
natura i amb els altres participants i no es fa responsable dels 
actes d’irresponsabilitat que puguin cometre els participants. 

9. Pot ser motiu d’exclusió fer actuacions irresponsables, 
embrutar amb deixalles l’itinerari o la muntanya. 

10. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la 
Caminada. No obstant això, l’organització es reserva el dret 
d’anul·lar-la o de modificar algun tram del recorregut, si les 
circumstàncies ho aconsellen. La suspensió de la marxa no dona 
dret a la devolució de l’import de la inscripció. 

11. Tots els participants han d’estar coberts per l’assegurança de la 
FEEC. Als participants no federats a la FEEC els farem una 
assegurança per al dia de la caminada. 

12. Les dades del formulari d’inscripció s'incorporaran a un fitxer 
propietat del Club Muntanyenc Sant Cugat, amb la finalitat de 
cursar aquesta sol·licitud d'inscripció. Aquestes dades només 
seran utilitzades per comunicacions d’informació relacionada 
amb la Caminada. Així mateix durant la caminada, 
l’organització pot fotografiar i filmar els participants i de les 
imatges en farà bon ús per als fins de la Caminada. A 
l’inscriure-us en aquesta caminada consentiu expressament i 
autoritzeu perquè es tractin les dades personals amb les 
finalitats exposades. Podeu exercir els vostres drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, a Club Muntanyenc Sant 
Cugat, C. Sant Bartomeu, 11, 08172 Sant Cugat del Vallès. 

13. Tots els imprevistos no reflectits en aquest reglament seran 
resolts per l’organització i les seves decisions seran de 
compliment obligatori. 

14. L’organització es reserva el dret d’excloure qualsevol 
participant pel fet de no acceptar o complir aquest Reglament. 
El fet d’inscriure’s comporta l’acceptació d’aquest Reglament.  



INFORMACIONS D’INTERÈS 
 

 05:30 A partir d’aquesta hora es pot recollir, als jardins del 
monestir de Sant Cugat, el full de ruta imprescindible per 
estar acreditat a la CAMINADA, els caminadors hauran 
d’entregar signat el full de responsabilitat. 

 La sortida es donarà des de la plaça Octavià a les 6 de matí. 

 Itinerari: L’itinerari es descriu a les pàgines d’aquest llibret. 

 Senyalització: El recorregut estarà marcat amb fletxes de 
paper plastificades. Quan hi hagi una cruïlla important en què 
s’ha d’abandonar el camí està indicada amb un senyal de pas 
barrat. Es prega seguir aquestes indicacions per tal de no 
perdre’s. 

 Guies del CMSC aniran enmig de la Caminada per resoldre els 
dubtes que calguin. Recordeu que tancant la CAMINADA hi ha 
un control escombra, que també treu els senyals i que ningú 
pot anar darrere seu. 

 Avituallament: aigua a tots els  controls intermedis, brioxeria al 
primer control i entrepà i fruita al control d’Olesa. 

 Esmorzar/Dinar: cada participant haurà de preveure el seu 
propi menjar que necessiti per aquests àpats. 

 El control 3 situat a l’Aeri de Montserrat pot aconsellar als 
participants que ho considerin necessari una pujada alternativa 
fins al Monestir amb l’Aeri. 

 Arribada: El control d’arribada de la caminada estarà situat al 
costat de l’estació del tren Cremallera (Monestir de 
Montserrat). Estarà obert des de les 12,30 fins que arribi el 
grup escombra al voltant de les 18 hores. 

 Tots els participants rebran al finalitzar un record 
commemoratiu d’aquesta XIV Caminada. 

 Autocar de retorn: L’organització posa un servei d’autocars 
per tornar del monestir de Montserrat fins a Sant Cugat. Els 
viatges de l’autocar seran esglaonats, i ho faran en funció de 
com vagin arribant els participants. La primera sortida no es 
preveu abans de les 16 hores. L’arribada a Sant Cugat serà al 
costat del CAP, al carrer de Salvador Espriu. Podran fer ús 

d’aquest servei els participants que l’hagin pagat amb 
antelació. Només s’admetran incorporacions a darrera hora si 
quedessin places lliures. En cas de no utilitzar l’autocar no 
dona dret a la devolució de l’import del viatge.  

 Més informació a la web del Club 

 Podeu descarregar el track a Wikiloc. 

 
 
 

 

TRANSPORTS PÚBLICS 
 

A Rubí: Ferrocarrils de la Generalitat, direcció Sant Cugat, Barcelona i 
Terrassa. 
 
A Olesa de Montserrat: Ferrocarrils de la Generalitat, direcció 
Barcelona i Monistrol. 
 
A l’estació de l’Aeri: Ferrocarrils de la Generalitat direcció Barcelona i 
Aeri a Montserrat. 
 
A l’arribada: Aeri i Cremallera, que connecten amb els FGC. 
 
Retorn a Sant Cugat: Aeri i Cremallera fins a Monistrol, Ferrocarrils de 
la Generalitat fins a Martorell i Rodalies RENFE fins a Sant Cugat. 
 
 
 


