Descripció: Ferran Marcos i Ferran Zurdo
Tracks: Jaume Pujol i Ramon Pineda

ITINERARI XXXVIII RONDA VALLESANA
SANT FELIU DEL RACÓ (CASTELLAR DEL VALLÈS)
[Per arribar al punt de sortida cal anar per la carretera C-1415, de Castellar del Vallès a
Terrassa. En el km 25,54 s’agafa una pista (N), passem de llarg una porta metàl·lica i
continuem fins trobar una esplanada (120 m des de la carretera)].
Primer tram comú: els Saulons (322 m), barraques de pedra seca, urb. “el Racó”,
aparcament Can Girabau (569 m), Collet dels Forns (578 m).
0,000 km 322 m 0:00 h. Porta dels Saulons.
Lloc destinat per a repartir coca i xocolata.
Seguim la pista vers mestral (NW).
0,023 km 323 m 0:01 h. Cadenat. Anem al costat de bosc de pi blanc i alzina.
0,127 km 335 m 0:04 h. Deixem pista a l’esquerra i a la dreta.
0,314 km 349 m 0:07 h. Veiem torre elèctrica per l’esquerra
0,421 km 356 m 0:10 h. Per l’esquerra puja una pista a ruscos d’abelles. Seguim recte.
0,537 km 365 m 0:11 h. Bifurcació, seguim a l’esquerra.
1,036 km 403 m 0:18 h. Bifurcació de pistes. Seguim a l’esquerra en lleugera baixada.
1,358 km 393 m 0:23 h. Deixem la pista principal i pugem a la dreta per seguir per
antiga pista. Passem per un tram amb alzines sureres (N).
1,803 km 416 m 0:29 h. A l’esquerra a baix, veiem la pedrera de Can Sallent. Passem
per sota línia elèctrica.
2,028 km 417 m 0:32 h. Boca d’una mina, a la dreta. Torrent.
2,370 km 442 m 0:35 h. Runes d’un corral, a la dreta. Del Roldonar.
2,544 km 444 m 0:38 h. Pedró, a l’esquerra, que fita la barraca de pedra seca número
107, d’en Lluís Vila.
2,593 km 446 m 0:39 h. A la dreta barraca número 72.
2,718 km 463 m 0:40 h. Nou pedró, a la dreta, i barraca número 141, del Roldonar.
Continuem pujant per l’antiga pista.
2,918 km 493 m 0:44 h. Al marge del torrent una altra barraca, la número 140.
2,959 km 496 m 0:46 h. Deixem l’antiga pista i pugem per un corriolet a la dreta
3,051 km 518 m 0:50 h. Arribem a un corriol travesser, el seguim a l’esquerra (W). Bosc
d’alzina i pi. Per sobre tenim la urbanització “el Racó”.
3,158 km 512 m 0:53 h. Sobtadament el camí davalla 4 m i passa arran de la barraca
número 139, que ens queda a l’esquerra,. Continuem amunt i avall pel corriol
(NW). Cal anar amb precaució, ja que el terreny és molt inclinat i el corriol molt
estret.
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3,385 km 535 m 0:59 h. Arribem a una antiga pista que seguim a la dreta (SW). Per
sobre tenim la urbanització “el Racó”, allargassada, per la serra de Sant Feliu.
3,742 km 528 m 1:05 h. Arribem a una pista travessera més fressada, que seguim a la
dreta en pujada (NW).
4,126 km 560 m 1:11 h. Nova bifurcació de la pista, seguim a la dreta (NW).
4,186 km 566 m 1:13 h. De nou una altra bifurcació, seguim a la dreta en pujada.
4,286 km 581 m 1:15 h. Carena i pista principal que ve del darrer carrer de la
urbanització “el Racó”, La seguim a l’esquerra (W).
4,366 km 579 m 1:21 h. Se’ns afegeix per la dreta la pista carenera.
4,486 km 578 m 1:23 h. Aparcament de cotxes a l’eixamplament de la pista. Entrem al
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac. Rètol indicador. Seguim
a l’esquerra, en lleugera baixada, per la pista que porta al Girabau, indicat (SW).
4,756 km 569 m 1:27 h. Mas Girabau, l’anem deixant a l’esquerra. Primer en direcció a
Ponent (W) i després a Migjorn (S).
5,526 km 578 m 1:38 h. Arribem en un trencall de pistes. Som al Collet dels Forns.
PRIMER CONTROL
Fins aquí hem recorregut el primer tram, comú a tots dos itineraris, el curt i el llarg.
Ara podem seguir l’itinerari CURT dirigint-nos cap a ponent o continuar pel LLARG
fent un tram opcional i baixar als forns de Corcola (S).
Ronda curta: Collet dels Forns (578 m), Collet de Cabrafiga (622 m), Collet del
Girabau (644 m).
5,526 km 578 m 1:38 h. Arribem en un trencall de pistes. Som al Collet dels Forns. Per
l’esquerra, en pujada i per pista cimentada, continua l’itinerari llarg en un tram
opcional. Nosaltres travessem la pista i seguim un corriol, vers ponent, passant
arran l’antiga bassa natural d’aigua del Collet dels Forns.
5,556 km 577 m 1:40 h. Forn de calç, a la dreta del camí.
5,591 km 577 m 1:41 h. Deixem el corriol principal i seguim a la dreta, per un corriolet
menys fressat, per arribar al segon forn, en una petita elevació. Seguim un
imperceptible corriol, en pujada, vers Tramuntana, que aviat ens porta de nou a
la pista principal, molt ampla.
5,715 km 588 m 1:46 h. Pista principal, la seguim a l’esquerra en pujada.
6,147 km 622 m 1:56 h. Arribem en un trencall de pistes. Som al Collet de Cabrafiga.
Seguim la pista de la dreta.
6,374 km 644 m 2:00 h. De nou arribem en un trencall de pistes: Collet del Girabau. Al
costat hi ha un gran dipòsit circular d’aigua.
Lloc per a l’esmorzar i la fruita
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Aquests últims metres els hem fet comuns a tots dos itineraris però aquí se separen
definitivament. La Ronda LLARGA continua per l’ESQUERRA (NW) i es dirigeix vers el
Coll de Grua. I la Ronda CURTA, en canvi, s’orienta cap al NE.
Continuació de la Ronda curta: Collet del Girabau (644 m). Sot del Guix (486 m), pont
de roca (500 m), urb. “el Racó”, barraques de pedra seca, Sot del Pujol (380 m).
6,374 km 644 m 2:00 h. Seguim a la dreta, deixant el dipòsit a l’esquerra.
6,780 km 625 m 2:07 h. Trencall de pistes, seguim a l’esquerra (N).
6,861 km 619 m 2:09 h. Nou trencall de pistes i pal indicador, seguim per la d’enfront,
en baixada. Cadenat. Seguim per GR, pista carenera.
7,075 km 608 m 2:13 h. Bifurcació. Seguim a la dreta i poc després a l’esquerra (NE).
Per l’esquerra podem veure excel·lents vistes de la Mola, la Castellassa de Can
Torras, el Muronell, la Màquina de Tren, la Morella i d’altres.
7,666 km 565 m 2:24 h. Pedró a la dreta de la pista. Cal deixar la pista carenera, fer un
gir de 140 graus i seguir, a la dreta i en baixada, per un amagat corriol (S).
8,084 km 528 m 2:32 h. Bifurcació, seguim a l’esquerra, en baixada (E).
8,148 km 519 m 2:34 h. A l’esquerra, arran de camí, avenc dels Pins Pinyoners, de
poca fondària, però cal anar amb compte.
8,245 km 511 m 2:36 h. No fem cas d’un corriolet que baixa a la dreta.
8,344 km 499 m 2:37 h. Pedró, deixem el corriol fressat i baixem fort a la dreta (SE).
8,394 km 486 m 2:40 h. Arribem al Torrent del Guix, normalment sec. El seguim a la
dreta, en pujada (SW). Passem arran d’un imponent pi pinyoner.
8,509 km 493 m 2:42 h. El torrent té una bifurcació, seguim el ramal de l’esquerra.
8,522 km 496 m 2:43 h. Primer túnel de roca i tot seguit un segon, entre dues grans
roques que s’arpegen l’una a l’altra. És un tram curt, d’una desena de metres,
que cal superar pujant i baixant les roques de l’estret pas: Foradada del Pedro.
Passat el segon túnel, cal revoltar i pujar a la dreta per arribar en un corriol
travesser.
8,544 km 500 m 2:45 h. Arribem en un corriol travesser, el seguim a la dreta, i
travessem un estret pont natural de roca, justament per sobre del segon túnel
que acabem de passar. El corriol s’eixampla i es converteix en antiga pista (E).
9,306 km 523 m 2:55 h. Antiga pista, la seguim en lleugera pujada.
9,491 km 530 m 2:59 h. Replà o placeta, a l’esquerra del camí, en bosc d’alzina i alguns
pins. Continuem per la pista, a la dreta (NE).
9,636 km 523 m 3:03 h. Deixem l’antiga pista, poc després tallada per les cases de la
urbanització “El Racó”, la tanca de la qual tenim a la dreta, a sobre, i seguim el
corriolet de l’esquerra.
9,730 km 510 m 3:06 h. Desemboquem en una pista. La seguim a l’esquerra amb fort
pendent de baixada.
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9,804 km 495 m 3:10 h. Pedró, deixem la pista i seguim el corriol de la dreta (SE).
Passem per una zona amb aspecte selvàtic (E). A l’esquerra pedró i barraca
número 122, de nom Da Silva (N).
10,056 km 480 m 3:16 h. A la dreta, pedró i barraca de pedra seca número 32, de la
figuera.
10,136 km 471 m 3:19 h. Pedró a l’esquerra. Si volem veure la barraca número 101, de
la vidalba, al costat d’un torrent, ens cal baixar 12 m. Continuem baixant pel
corriol principal.
10,226 km 456 m 3:27 h. Pedró, a la dreta tenim la barraca número 98, de l’Agnès
(NE).
10,346 km 440 m 3:30 h. Barraca número 88, a la dreta. D’en Jesús Gómez.
10,466 km 420 m 3:33 h. A la dreta del camí, barraca número 31, del mussol.
Continuem baixant, Deixem un trencall a la dreta i seguim direcció NW.
10,586 km 404 m 3:35 h. Barraca número 123, d’en Josep Llinares. Té el terra enllosat.
10,626 km 393 m 3:37 h. Pista, que seguim a la dreta (E).
10,746 km 387 m 3:40 h. Deixem corriols a dreta i esquerra.
10,806 km 384 m 3:41 h. Bifurcació de pistes, seguim a la dreta. Pal indicador del Parc
Natural. Per l’esquerra arriba la Ronda llarga.
TERCER CONTROL i beguda
En aquest punt conflueixen les Rondes LLARGA i CURTA. Ara l’itinerari ja és de nou
comú per a tots dos itineraris.
Segon tram comú: Sot del Pujol (380 m), Cal Manyosa, Mas Olivet (362 m), Sant Feliu
del Racó, Can Juliana (327 m), els Saulons (332 m).
10,806 km 384 m 3:41 h. Bifurcació de pistes, seguim a la dreta (E). Pal indicador del
Parc Natural.
10,936 km 380 m 3:44 h. Sot del Pujol, obaga (NE).
11,096 km 376 m 3:46 h. Deixem pista a l’esquerra.
11,276 km 377 m 3:49 h. Arribem en un cadenat i casa a l’esquerra. Continuem per
pista (E).
11,346 km 381 m 3:52 h. A l’esquerra, ampli i molt ben cuidat mas i grup de cases: Cal
Manyosa. Deixem bassa d’aigua rectangular. Continuem per la pista.
11,476 km 377 m 3:55 h. Deixem una pista que baixa per l’esquerra, seguim a la dreta.
Continuem pel camí del Pujol (SE). Poc després, la pista acaba en un corriol, al
costat de Mas Olivet. Baixem per la banda de davant del mas.
11,806 km 351 m 3:57 h. Arribem a la carretera BV 1249. La seguim a la dreta (S).
Passem per davant les ruïnes del molí d’en Barata. A l’esquerra veiem les
basses de la depuradora de “Setina”.
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12,416 km 356 m 4:06 h. Carrers de Sant Feliu del Racó (W), església i comunidor.
Baixem a l’esquerra per la carretera de Castellar (S).
12,806 km 351 m 4:10 h. Primer carrer a la dreta, de la Sorrera. Marques grogues.
12,996 km 346 m 4:08 h. Final del carrer, vora la casa de l’esquerra, trenquem a
l’esquerra per un corriol, pel bosc, i tot seguit, a la bifurcació baixem a la dreta
molt fort (SE).
13,146 km 325 m 4:11 h. Àmplia pista, la seguim a la dreta.
13,296 km 327 m 4:13 h. Can Juliana, bifurcació de pistes, seguim la de l’esquerra,
vorejant la casa de colònies. A partir d’aquest moment, anirem per pistes, que
per l’esquerra sempre tenen tanca.
13,556 km 346 m 4:18h. Deixem camí a la dreta (SE).
13,656 km 346 m 4:20 h. Passem al costat de torre elèctrica.
13,906 km 340 m 4:23 h. Bifurcació, seguim la pista de la dreta en pujada (W). Sageta
blava.
14,106 km 356 m 4:28 h. Bifurcació, seguim a l’esquerra. Per l’esquerra tanca i horts
(SW).
14,656 km 371 m 4:37 h. Pi gran. Trencall de pistes, pugem a la dreta, ran de tanca de
finca (NW).
15,096 km 381 m 4:44 h. Per la dreta observem algunes alzines sureres, grosses, altes.
15,506 km 373 m 4:49 h. Arribem en una bifurcació de la pista, seguim a l’esquerra (S).
15,726 km 358 m 4:55h. Torre elèctrica. Deixem pista a l’esquerra.
16,006 km 333 m 4:58 h. Cadenat.
16,036 km 332 m 4:59 h. Arribem de nou al costat de la porta d’entrada als Saulons. Fi
del recorregut curt de la 38a Ronda.

Fitxa tècnica:
Aquest traçat permet fer quatre combinacions de diferents distàncies.
Recorreguts de 16,036, de 17,433, de 18,905 i de 22,663 quilòmetres (* 23,803 si
s’arriba fins la Castellassa de Can Torras).
Desnivells de pujada i baixada respectius: 471, 531, 608 i 668 m aprox. (* 740 m).
Temps emprats: 4:59, 5:50, 6:12 i 7:03 hores (*7:40 h).
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