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PRÒLEG 

La història, l'art, el passat ... ens atrauen a la majoria com 
un iman. 

Algunes obres d'art les podem contemplar en els museus i 
altres no per estar en mans de particulars; la història està 
escrita en els llibres, però els camins de l'antiguitat els podem 
contemplar i gaudir caminant per ells, allunyats de la majo
ria dels sorolls mundanals de la societat moderna i de les 
carreteres convencionals: els camins són trossos d'història i 
d'art que estan a l'abast de qualsevol, i hem de preservar-los 
per a les futures generacions. 
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HISTÒRIA 

Els primers camins que l'home utilitzà probablement foren 
oberts pels animals quan realitzaven les emigracions; els camins 
que començaren com a senderes del bestiar o rutes de caça amb 
el temps es començaren a utilitzar com a rutes comercials entre 
nuclis de població que creuaren el món antic. 

Els íbers disposaven d'un bon traçat de camins que sempre 
aprofitaven les carenes muntanyoses per evitar creuar rierols i rius 
i evitar així la construcció de ponts que implicava una tecnologia 
molt avançada, de la qual ells no disposaven. 

Els cartaginesos i més tard els romans realitzaren una cons
trucció de camins per tot l'imperi de més de 85.000 km per enllaçar 
Roma amb els més allunyats centres de subministrament de 
l'imperi. 

Existeixen poques dades sobre com es pavimentaven les calça
des abans de l'imperi romà, però és possible que les més impor
tants ja tinguessin una superfície de blocs de pedra. En canvi, se 
sap amb detall com es construïen les calçades romanes, algunes 
s'han conservat en tan bon estat que els arqueòlegs han pogut 
determinar les diverses fases de la seva construcció; algunes 
disposaven fins i tot de dos sentits de circulació i tenien fins a cinc 
capes de paviment sobreposades; la seva superfície era bombada 
i a cada costat hi havien dues rases de desguàs. 
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Paviment de les calçades romanes 

l. S'assentava sobre una base de terra compacta.
2. A sobre hi havia una capa de pedres amb morter.
3. Després una de reblum endurit.
4. A la superfície, la capa de lloses.
5. Als costats hi havia pedres de contenció.
6. Als costats hi havia rases de desguàs.
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Els mil·liaris 

eren fites 

que assenyalaven 

les vies de comunicació; 

les distàncies 

es mesuraven 

en milers 

de passos. 

Els romans empraven mà d'obra barata (esclaus) per a la 
construcció de les calçades, per la qual cosa quan l'imperi començà 
a flaquejar els costos de la seva reparació foren tan elevats que 
moltes vies s'anaren deteriorant i amb la caiguda de l'imperi i 
l'arribada de l'edat mitjana fou necessari cobrar un peatge per 
emprendre la seva reparació i fins i tot s'arribà a la depredació 
aprofitant els materials d'algunes vies per a la construcció. 

Durant aquesta etapa fosca de la humanitat era molt perillosa 
la circulació per les vies a causa de les bandes de bandolers que 
hi circulaven i els petits feus que es desenvoluparen per la falta 
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Calçada romana al port del Pico del Aguila en Avila. 
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de poder de Roma comportaren que moltes rutes quedessin talla

des i perdudes i no es tornaren a recuperar fins ben entrat el 
renaixement. 

A la península, en canvi, els àrabs conservaren en molt bon estat 
aquestes rutes, situació que no es donà a l'Espanya cristiana ni a 
la resta d'Europa. 

El llegat romà fou aleshores un entramat i perfecte complex de 
camins que comunicava pobles i ciutats per al comerç, xarxa fins 
ara insuficientment valorada, però segons les investigacions ar
queològiques sabem que s'aprofità fins èpoques relativament 

recents. 
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- Pnncipales calzadas 

-- Vias secundarias 

___ Rulas marltirnas fundamentalei 

Vies romanes a la península a part d'Europa del segle I d.C. 







VILADECAVALLS 

(a 1850) 

Cap d'ajuntament format amb la quadra de Clarà, a la província 
de Barcelona i situat a 5 llegües d'aquesta ciutat, pertanyent al 
partit judicial de Terrassa a l 1/2 i a la diòcesi de Vic. 

El terme limita al nord amb Vacarisses, a l'est amb Sant Pere 
de Terrassa, al sud amb Ullastrell i a l'oest amb Olesa. 

Des del turó on es troba, formant dos carrers separats pel camí 
de Terrassa a Olesa, es poden divisar les muntanyes de Montserrat 
i la muntanya de Mont Alegre o Sant Llorenç del Munt. 

Hi bufen sovint vents de l'oest. El seu clima és temperat i sa, 
però propens a febres de diversos tipus i a reumes. 

Té una escola d'ensenyament primari per a nens i una per a 
nenes i una església parroquial, servida per un capellà de segon 

. . . 

ascens 1 un v1can. 
La seva jurisdicció comprèn dues parròquies: Sant Miquel de 

Taudell -junt al camí de Terrassa, pertanyent a la diòcesi de 
Barcelona ( 4Leg), té un oratori públic i la seva població i riquesa 
està unida a Clarà- i Santa Maria de Taudell -església parroquial 
annexa a la de Sant Martí de Sorbet, pertanyent a la diocèsi de 
Barcelona (4Leg), amb diverses cases i la població i riquesa unida 
a l'ajuntament de Viladecavalls. 

El terreny és argilós, amb alguna muntanya poblada de pins i 
altres arbres; es fertilitza amb la riera de Gaià i el creuen diversos 
camins locals. 

El correu es rep de Terrassa per mitjà de valisa. 
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Pel que fa a producció destaca el blat, el vi, els llegums, l'oli, la 
fruita i les hortalisses; la cria de bestiar: bens, cabres i porcs; la 
caça de llebres, conills i perdius i l'existència de dos molins fariners 
i d'una fàbrica d'aiguardent. 

Respecte a població es compten 93 cases i 230 ànimes i una 
producció anual de 865 rals per habitant. 

Clarà 

Forma ajuntament amb Viladecavalls, consta de diverses cases 
i d'una església pertanyent a la diòcesi de Barcelona (5Leg). El 
seu terme, la seva qualitat de terreny i la seva producció estan 
units a Viladecavalls i la seva població, riquesa i contribució a Sant 
Miquel de Taudell. 
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Camí Ral 

RELACIÓ DE CAMINS 

I LA SEVA IMPORTÀNCIA 

Camí construït per l'estat, més ample que els altres, apte per 
a carruatges i que posa en comunicació poblacions de certa 
importància. 

Camí veïnal 

Camí construït i conservat pels municipis per cobrir les seves 
necessitats. Sol ser més estret que les carreteres. 

Camí de bast/o/de ferradura 

Camí que permet el pas d'animals de ferradura carregats amb 
sàrries i arreus, però no el pas dels carros. 

Camí de Treta: o forestal 

Camí construït provisionalmente per a l'explotació d'un bosc, tan 
dels carbó com de la llenya. 
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Camins de bestiar 

Canyada 

Cordel 
Vereda 

Colada 

Amplada màxima 75 m. 

Amplada màxima 37,5 m. 
Amplada màxima 20 m. 

Més estreta que la vereda. 

Foren creats pel poder reial per poder portar el bestiar de les 

pastures àrides de l'estiu fins a les fresques pastures de les 
muntanyes. 

El rei Alfons X el Savi fou el gran impulsor d'aquestes vies a l'any 
1273. 

A la península tenen una longitud de 125 .000 km i són patrimoni 
de tots. 

A Catalunya foren Alfons II i Jaume II els impulsors d'aquestes 
vies els anys 1289-1299. 

Els camins ramaders a Catalunya se'ls coneix amb el nom de 
«carrerada» i «viarany». 
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MIDES MÉS USUALS 

DURANT EL SEGLE PASSAT 

Mesures de superffoie 

mujada 
jornal 

Mesures de longitud 

llegua 
vara 
peu 

Mesures de pes 

quintar 
arrova 
lliura 
unça 

Mesures de volum 

Cuarteta 
Barrilón 

4.896,5 m2

4.358 m2

5.572 m 
0,836 m 
0,2786 m 

46 Kg 
11,5 Kg 

0,460 Kg 
0,0287 Kg 

Àrids 69,5 l 
Líquids 30 ,3 l 

Aquestes mesures varien segons les parts de la península on 
s'usaven; tampoc no tenen res a veure amb les mesures angleses. 
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Preus de mercat en la dècada 1860-1870 

Un badell 
Un anyell 
Una cabra 
Un cabrit 
Un xai 

Una arroba de sal = 11,5 kg 
Una arroba de peix = 11,5 kg 
Un calder de cuinar 
Una lliura de xocolata = 350 g 
Tres lliures de pa = 1· k 
Una lliura d'oli = 350 g 

Els sous dels anys 1860 a 1870 

100 a 105 rals 
39 a 35 rals 
50 a 55 rals 
20 a 25 rals 
50 a 75 rals 

13 rals 
10 rals 
16 rals 

9 rals 
2,5 rals 

2 rals 

Els homes adults cobraven 800 a 600 rals per any. Els nens i 
les dones cobraven 200 a 250 rals per any. 

Sistema monetari y econòmic 
entre els anys 1850 i 1870 

L'any 1869 es va establir la reforma monetària, donada la gran 
complexitat existent i per la gran quantitat de monedes que hi 
circulaven des de l'any 1350, fins i tot es tractava amb monedes 
estrangeres sobretot franceses. 
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1850-1868 

Dobló = 100 rals de velló. 
Dobló = 25 rals d'argent. 
Escut d'argent = 10 rals de velló i mig duro. 
Lliura = 18 rals de velló + 28 maravedísos. 



Maravedí = moneda imaginaria de compte que l'any 1854 es 
cambià pels cèntims. El significat de velló era pel tipus de mate
rial en el que estaba acunyada la moneda que generalment era de 
coure. 

1868 

En aquest any es va establir la pesseta com a moneda principal. 
Pesseta = 2 rals de velló. 

Duro = moneda d'argent equivalent a 5 pessetes. 

Cèntim = a un maravedí. 
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LA CIRCULACIÓ PELS CAMINS 

EN ELS SEGLES PASSATS 

La circulació pels camins en el segle passat i ben entrat el se
gle XX sempre es realitzava per l'esquerra; això era degut a la 
inseguretat que comportava circular per aquests camins solitaris 
per la presència de bandolers i gent de mal viure i es feia així 
perquè en cas d'un atac hom pogués defensar-se amb la mà dreta. 

Napoleó fou qui adoptà el sistema de circular per la dreta, que 
amb el pas del temps s'anà utilitzant per tot Europa. 

Curiosament són moltes les persones que pensen que són els 
anglesos qui ens porten la contrària; són paradoxes de la vida. 
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INTRODUCCIÓ 

Espanya disposa d'una xarxa de camins romans o vies, que amb 
el temps es denominaran amb el nom de camins rals, així com de 
passos de bestiar de trashumància que creuen la península de nord 
a sud. 

Catalunya per pertànyer a la província romana de la Tarraco
nense fou lloc de pas de les principals vies de Roma a Hispania, 
així com de les vies marítimes de Barcino i Emporium i Tarraco 
fou una de les ciutats més importants de la Hispania romana com 
Emerita; per tant el desenvolupament de la xarxa viària fou molt 
extens així com el de la seva població. Concretament, els habitants 
del Vallès Occidental es coneixien amb el nom de laietans. 

En aquesta comarca existeix una xarxa viària realment im
portant i un seguit de vil·les íberes i romanes. 

Aquestes rutes fins fa pocs anys eren practicables en un cent per 
cent de casos i avui en dia encara es poden seguir, però no sense 
dificultats, dificultats degudes al fet que els nous mitjans de co
municació com carreteres i autopistes i la desídia de l'administra
ció esdevenen els autèntics càncers d'aquestes vies que estan 
acabant amb elles a passos accelerats; per tant cal esmentar que 
si no es prenen mesures aviat, no en quedarà rastre en els propers 
deu anys. 
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Els nostres drets de pas 

Els camins poden crear-se jurídicament per l'ús continuat 
durant un termini de temps, o millor dit servitud de pas, o per 
l'acció de l'administració pública. 

En certes situacions les lleis donen dret a exigir l'establiment 
d'un camí en benefici de predis incomunicats per accedir a bens de 
domini públic (platja, carretera, fonts, etc.). 

En el dret romà clàssic el camí era anomenat iter quan només 
era apte per passar a peu o en llitera; actus quan ho era per a 
passar-hi en cavalleria i tenia 4 peus d'ample; via si hom hi podia 
passar i transportar a peu en carruatge amb una amplada mínima 
de 8 peus en els trams rectes i de 16 peus en les corbes; si el camí 
era fermat amb lloses rebia el nom de strata.

Això significa que si tenim problemes amb talls de camins i 
cadenes, que ens impedeixin la nostra forma de vida diària. Segons 
les lleis vigents, en jutjat de guàrdia més proper podrem solucio
nar els nostres problemes ... 

Per portar a terme aquesta investigació fou necessari recórrer 
a persones majors de 68 anys i a mapes cartogràfics del segle passat 
que són els que conserven millor els camins antics ja que la 
cartografia moderna es fa per via aèria i després es repassa en un 
despatx, cosa que comporta al cap dels anys un cúmul d'errors que 
espantarien al més profà i a més la majoria dels camins perden 
el seu nom al cap de tres revisions cartogràfiques. 

Una vegada en disposició de tot aquest material fou necessari 
recórrer aquestes vies una a una, localitzant els talls existents 
tant naturals com artificials; aquests últims són els més perillosos 

com el típic advertiment «Camí particular. Prohibit el pas». Això 
és un fet que en un camí d'ús públic no es pot permetre i tots hem 
de lluitar per impedir-ho. 
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ZOHA O'OPOEHAtlÓ 
O( VPWACIOHS Dt MEffORCA 

tOHSEltERiA 
, ;•,( O AG�ICUlTURA l PtSCA 

- GOVERN BALEAR

Pauúnentació dels camins veïnals de l'illa de Menorca 

El camí ral fou urbanitzat al seu pas pel terme d'Ullastrell, 

cosa que hauria d'ésser un exemple per a altres ajuntaments. 
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LA DEGRADACIO DELS CAMINS 

La degradació dels camins és quelcom complicat de tractar pels 
nombrosos punts de vista existents. Per tant es va haver d'inves
tigar-ne els motius principals sobre la marxa i extreure'n 
conclusions. 

El principal motiu de degradació que es va poder observar és el 
tall indiscriminat d'un camí amb cadenes o pedres. Impedir la 
circulació implica l'erosió del camí i que finalment quedi cobert de 
vegetació o que el terreny s'aprofiti per a usos agrícoles. 

Un segon motiu és que ningú s'ocupa de la conservació o del 
manteniment dels camins, excepte alguns particulars que els 
necessiten per poder transitar-hi, ja que sembla que no podem 
comptar amb l'administració. 

El tercer motiu és el més polèmic. La circulació de motos o de 
persones a peu en fila índia per un camí i concretament pel centre 
de la calçada facilita l'erosió i l'aigua en córrer marca una erosió 
en forma de V. 

Com heu pogut observar, no he esmentat els vehicles de quatre 
rodes, els tot terreny. Després de moltes observacions vaig poder 
comprovar que aquests vehicles són bons conservadors dels camins 
perquè mantenen a ratlla la vegetació que intenta invadir-los i 
eviten la temuda erosió en forma de V ja que el seu pes fa que les 
pedres quedin clavades al sòl, allisant la terra i endurint-la, fent
la més resistent a l'erosió. La mida i l'amplada d'aquests vehicles 
fan que tota la vegetació que intenta invadir el camí mori o bé 
l'arrenquen, mantenint el camí net i en perfecte estat. 
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Ja he esmentat que aquest era un aspecte polèmic ja que són 
molts els que pensen que són precisament els vehicles de quatre 
rodes els causants de la degradació dels camins, però les 
investigacions realitzades demostren el contrari. 

Un altre motiu són els especuladors de terrenys o nous rics que 
compren les finques desconeixent el significat del camí que creua 
la seva finca. Quan no poden evitar que els ciutadans circulin pel 
camí utilitzen dues tècniques molt senzilles per impedir-hi la 
circulació; una és passar l'arada per la part central del camí, i en 
aquest cas l'aigua i l'erosió s'encarreguen de la resta en molt poc 
temps; l'altra és llaurar totalment el camí i fer-lo desaparèixer. 
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Figura l 
Cadena que impedeix la circulació d e  

vehicles de quatre rodes. 

Figura 2 
Als tres anys la circulació de motos o de 

persones realitza els primers indicis 
d'erosió. La vegetació fa les primeres 
invasions. 

Figura 3 
Als cinc anys l'erosió ja comença a 

produir estralls, la vegetació sols deixa 
una petita sendera. 



Figura 4 

Als 20 anys el camí ja no és més que 
una canal de pas d'aigua i està fet 1,5 
malbé. 

Un exemple clar el tenim en el camí de Vacarisses al seu pas 
per la urbanització de Can Guanteres. 

Figura l 

Camí sense obstacles que im
pedeixin la circulació de vehicles. 

Figura 2 

El pas de motos inicia l'erosió del 
camí. 

Figura 3 

El pas de vehicles pesats inicia 
l'erosió en els laterals formant dues 
canals. La vegetació es manté ja a 
ratlla. 

!(¡ 
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Figura 4 

En circular-hi els vehicles es 
produeix un enfonsament de les 
crestes, i s'evita així la mortal 
erosió en V al centre del camí. 

Erosió controlada pel pas de vehicles al camí ral de Vacarisses 



Erosió en V en estar el camí tallat per un munt de terra 
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TRACTAT DE CAMINS 

DE LA COMANDÀNCIA MILITAR 

DE TERRASSA 

Aquest compendi de camins dels voltants de Terrassa és la pedra 
Rosetta del món dels camins tradicionals de la comarca. 

El tractat fou realitzat pel comandant Bonet el 26 de desembre 
de 1850. 

El tractat es titula «Itinerario desde el pueblo de Terrassa, 
partido de la provincia de Barcelona a los primeros pueblos que se 
encuentran en la dirección de todos sus caminos. 

A 26 de Diciembre de 1850 
El comandante militar de Terrassa 
Comandante Bonet». 

Text íntegre de l'original 

Núm. l CAMÍ DE VILADECAVALLS A ULLASTRELL 
Poble de Viladecavalls (Sant Martí); 93 veïns en 73 cases 

reunides. 
Temps: l /4 
Serra de Santa Coloma, camí de ferradura d'un. 
Temps: 1/4 
Bosc, barranc i casa d'Anglada, camí de ferradura d'un. 
Temps: 1 /2 
Poble d'Ullastrell; de 66 veïns, 59 cases reunides en grups 

immediats. 
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Núm. 2 CAMÍ D'OLESA A VILADECAVALLS 
Vila d'Olesa, de 568 veïns, 591 cases reunides. 
Temps: 1/4 
Riera del Palat, camí de ferradura de quatre. 
Temps: 3/4 
Casa i riera de Mateta, camí de ferradura d'un. 
Temps: l /4 
Casa i bosc del Duran, camí de ferradura d'un. 
Temps: l /4 
Poble de Viladecavalls (Sant Martí o la Tarumba); 93 veïns, 73 

cases reunides. 

Observacions: 
A la riera del Palat creua el camí d'Abrera. 

Núm. 3 CAMÍ DE VILADECAVALLS A MARTORELL 
Poble de Viladecavalls (Sant Martí) de 93 veïns, 73 cases 

reunides en dos carrers distants un de l'altre un tret de 
pistola. 

Temps: 3/4 
Riera del Costa, camí carreter arenós de riera de dos 
Temps: l 
Vora del riu Llobregat (gual), camí carreter arenós de riera de 

dos. 
Temps: 1/2 
Riera de Salses, continua la vora del riu, camí de ferradura d'un. 
Temps: l /4 
Pont del Diable sobre el riu Llobregat. Divisió del partit en 

direcció a Martorell. 

Observacions: 
A la riera del Costa creua el camí d'Olesa a Ullastrell i a la de 

Salses el d'Ullastrell. 



Núm. 4 CAMÍ DE VILADECAVALLS A VACARISSES
Poble de Viladecavalls (Sant Martí), de 93 veïns, 73 cases reu-

nides en dos carrers situats un de l'altre a un tret de pistola. 
Temps: l /4 
Casa i bosc de Corvera, camí de ferradura d'un. 
Temps: l /2 
Rierol del Llord, continua el bosc, camí de ferradura d'un. 
Temps: 3/4 
Casa i bosc de Coll Cardús, camí de ferradura d'un. 
Temps: 1/2 
Barranc i casa de Buxadell, camí de ferradura d'un. 
Temps: l /2 
Poble de Vacarisses, de 149 veïns, 12 cases reunides. 

Observacions: 
Als voltants del rierol del Llord creua el camí de Terrassa 
i a la casa de Coll Cardús el de Monistrol de Montserrat. 

Núm. 5 CAMÍ DE TERRASSA A VILADECAVALLS
Vila de Terrassa; de 996 veïns i 882 cases reunides, tancada amb 

tàpies i espitlleres al centre de la vila. 
Temps: l /2 
Bosc de la Castro, camí carreter en molt mal estat de dos. 
Temps: l /4 
Santuari de Sant Miquel i de Santa Maria de Taudell, camí 

carreter de dos. 
Temps: l /8 
Rierol del Gaià, amb passeres per a un. 
Temps:1 /4 
Al peu de la costa, camí carreter arenós de dos. 
Temps: 3/4 
Poble de Viladecavalls (Sant Martí), de 93 veïns, 73 cases 

reunides en dos carrers distants l'un de l'altre un tret de 
pistola. 

Observacions: 
El santuari de Sant Miquel no està habitat i en el de Santa 
Maria hi ha un capellà. Ambdós estan aïllats a l'esquerra 
i a la dreta del camí. El primer és molt proper i el segon és 
a l l 4 d'hora de distància. 
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Carta de Camins reials 
i de postes 
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Mapa topogràfic de l'any 1896. S'hi poden veure els camins veïnals de 
Rellinars, Vacarisses, Viladecavalls, Castellar i Sant Quirze. 



Plànol dels camins de Santiago a l'àrea occidental d'Europa. 
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Vista del pont i a.re de triomf de Martorell, segle XIX 
Es veu a.l fons Montserrat, la qual es troba només a dues llegües 
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EL antic Arc de Berà, al segle XVIII. 
Segons el comentarista està situat a una llegua i mitja del Vendrell. 

Tomba dels Escipions, al segle XVIII. 
Es troba situada junt al camí de Barcelona a Tarragona. 
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Significat dels senyals en els camins i senderes 

Color vermell P�'�'""�'t-rncc,¡ i blanc. Gran recorregut, més de 50 km. 

Color groc l I i blanc. Petit recorregut, més de 50 km. 

Senyals de pintura 
G. R. 

l l 

@@Mfo@IT-J 

Continuïtat de la sendera 
Direcció incorrecta 

A les roques 

Senyals de pintura 
P. R. 

Continuïtat de la sendera 
Direcció incorrecta 

Als arbres 
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DISTÀNCIES 

I TEMPS APROXIMAT 

En els segles passats les distàncies es mesuraven per hores, així 
que nosaltres farem el mateix. A continuació posem les taules 
comparatives. 

Els càlculs en distàncies es fan a una mitjana de 4 km/hora. 

De Viladecavalls a Olesa: 7 km 2,15 h 
De Viladecavalls a Terrassa: 5 km 1,30 h 
De Viladecavalls a Vacarisses: 9 km 2,30 h 
De Viladecavalls a Ullastrell: 4,5 km 1,30 h 
De Viladecavalls a Martorell: 10 km 2,30 h 
De Viladecavalls al Suro: 7 km 1,45 h 
De Viladecavalls a Monistrol 16,5 km 4,45 h 
De Viladecavalls a Rubí 10 km 2,30 h 

Si es comparen els temps amb els donats pel comandant Bonet 
la variació és mínima: 

Camí ramader o del Suro 
Camí ramader des de Can Trias fins a Ullastrell 
Camí ramader des d'Ullastrell fins a Castellbisbal 
Camí ramader des de Castellbisbal fins a Martorell 
Desviament cap al Suro des de Can Trias 
Camí a Sant Salvador de les Espases 

Camí de Can Margarit 

Distància Temps 

5 km 1,30 h 
7 km 1,45 h 
4 km 1,25 h 
8 km 2,30 h 

10 km 3,30 h 

8 km 3-
' 

h 
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CAMÍ VELL 

DE VILADECAVALLS A TERRASSA 

Partirem de la plaça de Pere Amat. 
El vell camí passava per darrere de l'actual ajuntament de 

Viladecavalls, baixava fins a trobar la carretera de la Puda i la 
creuava. Davallava i passava al costat d'una casa de recent cons
trucció, continuava el descens i creuava el torrent de Can Corbera, 
seguia el curs paral·lel fins al pont de la carretera prop de can 
Purul, creuava la carretera i baixava passant per la font del 
Rectotxo. 

Avançem uns 200 m. i tornem a trobar la carretera, el camí la 
creua a l'altura del camí de can Cabasa i puja per un turó i de 
seguida inicia el descens. 

Tornem a trobar la carretera, continuem per ella i creuarem la 
riera del Gaià; al fons veurem les ruïnes del castell del Taudell. 
Pujarem per la carretera i al cap d'uns 200 m. veurem una sendera 
a la nostra dreta la qual ens portarà fins a l'ermita de Sant Miquel 
de Taudell. 

J a al camí vell passarem per una zona industrial i per les cases 
de Can Mir; en deixar les últimes cases del barri veurem el camí 
que es desvia a la dreta passant pel mig de dues tanques me
tàl·liques, cosa que és possible gràcies a una denúncia a temps ja 
que un llest es volia quedar amb un tros del camí vell. Aquesta és 
una malaltia que trobarem constantment. 

Superada la tanca passarem per un camp que problablement 
estarà llaurat. Els pagesos tampoc respecten els camins. 
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Després el camí es desvia passant per darrere de la pista de karts 
de Can Mir. En aquest punt el camí iniciava el descens i creuava 
la riera de Sant Miquel per un lloc on abans hi havia un pont que 
actualment no existeix. 

El camí puja i al final es troba la carretera d'Olesa. Si la creuem 
veurem el camí a l'altre costat. Continuem pujant i veurem les 
primeres cases del barri de Can Trias, el qual s'urbanitzà sense 
comptar amb el passat. Tanmateix podem donar una referència 
dels carrers per on passava el camí. Agafarem el carrer del Mestre 
Nicolau, el d'Amadeu Vives i després el d'Isaac Albeniz. 

El camí original creuava pel mig del camp i s'unia al camí 
ramader que ve de Vilafranca. Els dos fusionats pujaven fins al Roc 
Blanc, però l'autovia s'encarregà de tallar el camí i un especulador 
de terres l'esborrà llaurant-lo. 

Per tant, agafarem el carrer d'Isaac Albeniz, passarem per sobre 
de l'autovia pel pont, girarem al primer carrer a la dreta que va 
paral·lel a l'autovia i al final d'aquest carrer, girarem a l'esquerra 
pel carrer del Pintor Sorolla. En aquest punt hi havia la famosa 
Roca Blanca i un creuament de camins; el camí ramader conti
nuava per la carena fins al Pirineu i uns altres dos baixaven fins 
a Terrassa; un es dirigia cap a la carretera d'Olesa, la creuava i 
continuava per la casa de can Misert, i l'altre baixava, creuant el 
transvasament del Palau. 

Agafarem el carrer de Sant Mateu, creuarem el torrent de les 
Aimèrigues, avui carrer de Sallent, continuarem pel carrer de 
Torrella, creuarem el torrent del Batlle, avui el carrer de Faraday, 
seguirem el carrer de Torrella fins arribar al carrer de Mart; per 
últim creuarem el torrent del Palau, avui la rambla d'Egara. Abans 
s'entrava a Terrassa pel portal de Sant Roc que era una de les 
portes de la vila emmurallada. 

Aquest camí és un dels més espatllats i difícils de seguir a causa 
de les noves carreteres i del creixement demogràfic dels darrers 20 
anys. 

Distancia: 5 km Temps: 1,30 h 
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Plànol de Viladecavalls a Terrassa 
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Ermita de Sant Miquel de Taudell. 
El camí vell de Viladecavalls passa just al seu costat. 
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Ruïnes del castell de Taudell, 
junt a la riera de Gaià i el camí de Viladecavalls. 
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Plànol del Camí de Viladecavalls entrant a Terrassa pel portal de Sant Roc. 
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Material de recerca 

Mapes topogràfics cadastrals de l'any 1956. 
Mapa topogràfic del Sr. Cristóbal Prats de l'any 1912. 
Estudi realitzat pel comandant Bonet a l'any 1850. 

Col·laboració dels senyors: 
Josep Casasayas 73 anys Viladecavalls 
Ramon Llovet 73 " "

Fèlix Margarit 60 
" " 

Miquel Margarit 60 
" " 

Ramon Valero 60 
" " 
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CAMÍ VELL DE VILADECAVALLS 

AL SURO I CASTELL DE VILALBA 

I MARTORELL 

Aquest camí ja perdut en la memòria del temps era un camí de 
vital importància al principi del segle passat ja que en els mapes 
de 1802 estava indicat com a pas estratègic de forces militars a la 
guerra napoleònica i en el mapa del corregiment de Mataró. 

Prendrem com a referència la plaça de Pere Amat, agafarem el 
vell carrer de Dalt fins a trobar el camí de can Sanahuja, que és 
el nom amb què el coneix la majoria al segle XX. 

Segons els historiadors al carrer de Dalt hi havia el vell nucli 
urbà de la Tarumba, nom amb què es coneixia el poble de Vila
decavalls en el passat. Aquest punt era una parada obligada per 
al descans dels carruatges. 

Situats en el camí de can Sanahuja o camí del Suro seguirem 
la carena pel camí de la dreta; a la nostra esquerra deixarem el 
camí que es dirigeix a la masia de ca n'Oleguer. Continuarem fins 
que vegem la masia de can Sanahuja que ens quedarà a la nostra 
esquerra. Aquí pararem per poder observar la seva porta principal 
que té forma semicircular i és molt gran. El portal pertany al 
desaparegut palau del vescomte de Santa Coloma del carrer de 
Barcelona. 

Continuarem pel camí de la dreta que ens porta costa avall i 
passarem al costat de la font del Moli i el seu estanc; als costats 
hi ha uns grans roures centenaris, que a l'estiu són una veritable 
benedicció, sota els quals podrem descansar. 
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El camí continúa baixant fins a la riera de Sant Martí. En aquest 
punt l'erosió del riu i la vegetació incontrolada han fet desaparèi
xer el camí original, per la qual cosa passarem per la riera, direcció 
aigües avall fins arribar a la unió de les aigües de la riera del Gaià. 
En aquest punt ens unim al camí de Ullastrell a Olesa, el qual 
passa per la casa de Mas d'en Ribas, veurem un camí a la nostra 
dreta que puja, l'agafarem fins arriba a la carena on trobeu la 
esmentada casa que quedarà a la nostra esquerra. 

Al capdamunt de la carena trobarem el camí del Suro que 
segueix per tota la carena, l'agafarem girant a la nostra esquerra, 
seguirem fins a veure a la nostra dreta les ruïnes del vell castell 
de Vilalba, o Voltrera, un dels nostres objectius. Podrem visitar les 
seves malaguanyades pedres i des d'allí es pot veure una vista de 
la vall del Llobregat. 

Continuarem el nostre camí, i a un quilómetre seguint la carena, 
arribarem al poble de Santa Maria de Vilalba o del Suro, fi d'aquest 
vell camí. 

Camí vell a Martorell 

Agafaríem aquesta ruta quan forem a la riera de Sant Martí. 
Seguiríem aigües avall fins trobar la riera del Costa, després con
tinuaríem aigües avall fins trobar el riu Llobregat. Seguiríem un 
camí paral·lel al riu també aigües avall, creuaríem la riera de 
Salsers i al final veuríem el pont del Diable amb la ciutat de 
Martorell al fons, fi de la nostra ruta. 

Nota: Per localitzar aquest camí i per a una major comprensió, 
cal dir que una vegada passada la masia de can Sanahuja, baixem 
a la riera de Sant Martí i només cal seguir la riera aigües avall, 
fins arribar al riu Llobregat. 

Al Suro 
A Martorell 

Distància 

7 km 
10 km 

Temps 

1,30 h 
2,30 h 
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Font del Molí 
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Porta principal cie la masia de can Sanalwja 

63 



Camí del Suro 
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Mas Ribes 
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Ruïnes del castell de Vilalba 
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Mapa de l'any 1802, on es pot observar el camí des de Terrassa 
fïns al castell de Vilalba passant pel poble de la Tarumba. 



L'estudi d'aquest camí fou possible amb el material de recerca 
següent: 

Mapes topogràfics de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Mapa de l'any 1802 del llibre La història de Vacarisses, de l'any 
1979. 
Mapa del corregiment de Mataró de l'any 1758. 
Compendi de camins del comandant Bonet de l'any 1850. 

Col·laboració dels senyors: 
Josep Casasayas 
Miquel Margarit 
Joan Montmany 

73 anys Viladecavalls 

60 " " 

74 " " 
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CAMÍ VELL DE VILADECAVALLS 

A ULLASTRELL 

Prendrem com a referència el carrer de Dalt, després el carrer 
de l'Era i com a prolongació del mateix el camí vell d'Ullastrell. 

Seguirem el camí passant per la carena d'en Turo i més tard per 
la carena de Santa Coloma. 

El camí inicia el descens, passarem per la granja de can Co
lominas, seguirem el descens. 

Al pla el camí es dividia en dos, un de carreter i un altre de ferra
dura. Aquest darrer és més antic i molt més curt. El carreter 
passava pel costat de can Cabasa. La masia ens quedarà a la nostra 
esquerra; aquesta casa és una de les més velles de Viladecavalls 
ja que a la porta principal hi ha una inscripció de l'any 1575. 

El camí continua baixant fins arribar a la riera del Gaià. En aquest 
punt ens trobem amb el camí ramader que ve de l'Obac i passa per 
Can Trias. Aquest camí creua la riera i puja fins a can Cintet. 

Nosaltres seguirem la riera avall usn 300 m i a l'altura del torrent 
de can Cintet veurem el camí a la nostra esquerra, que puja fins 
que ens trobem amb la casa d'Anglada o millor dit de can Font com 
es coneix en l'actualitat. Al final del camí trobarem el poble 
d'Ullastrell. 

La segona alternativa que és més curta que aquesta la podem 
localitzar en arribar als plans de can Colominas. 

Quan vegem un estanc d'aigua hem d'agafar la ruta de la dreta 
i passar pel camp llaurat que esborrà el camí, però ens arrambarem 
al costat esquerre del camp i l'anirem vorejant. Al final del mateix 
veurem un camí de ferradura que baixa cap a la riera del Gaià. 
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La creuarem i just al davant veurem el camí que puja cap al poble 
d'Ullastrell. 

No oblideu pujar al turó del Rector des d'on es pot observar una 
magnífica panoràmica del poble de Viladecavalls i de la resta de 
la comarca. 
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Masia de can Font o casa Anglada. 
El camí vell passava just per la part esquerra de la casa. 
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Can Cabasa. El canií passava per la part dreta de la casa. 
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L'estudi d'aquest camí ha estat possible gràcies a la col·laboraciò 
dels veïns dels pobles per on passa aquesta ruta, la majoria 
coneixedors del seu entorn natural. 

Agraïm la col·laboració dels senyors: 

Josep Casasayas 73 anys Viladecavalls 
Joan Roure 73 ,, Ullastrell - Can Cintet 
Joan Puig 60 ,, IBlastrell - poble 

Joan Montmany 74 ,, Ullastrell - poble 
Manel Nogues 71 ,, Viladecavalls 

Material de recerca: 
Mapes topogràfics de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Mapes cadastrals de l'Ajuntament de Viladecavalls de l'any 1956. 
Mapes del topògraf Sr. Cristóbal Prats de l'any 1912. 
Comentaris del comandant Bonet de l'any 1850. 
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CAMÍ VELL 

DE VILADECAVALLS A OLESA 

El camí és una continuació del camí vell que va de Terrassa a 
Viladecavalls. 

Partint de la plaça de Pere Amat seguirem pel carrer N ou fins 
arribar a la masia de can Turu, agafarem el carrer de la dreta que 
ens porta a un vell alzinar. Quan hi siguem, veurem una pista a 
la nostra dreta que davalla, la seguirem i passarem al costat de 
la font del Carnisser que quedarà a la nostra esquerra. 

La baixada segueix i passarem al costat de la Teuleria que ens 
quedarà a l'esquerra; creuarem la carretera d'Olesa. 

El camí passa al costat de can Cascales, que ens queda a l'es
querra, creuarem el torrent de Sant Martí i continuarem fins arri
bar al torrent de can Trullàs, que creuarem. 

En aquest punt el camí es dividia en dos ramals, els quals 
s'utilitzaven segons l'època de l'any. 

La primera alternativa és agafar el camí que ens portarà al 
costat del torrent del Trull, pujar cap al turó de la Torre passant 
al costat de les ruïnes del Trull, vorejar-les i baixar cap al torrent 
de can Marcet, i un cop creuat, pujar fins a trobar de nou la 
carretera d'Olesa. 

Anirem per la carretera uns 50 m i veurem un camí a la nostra 
dreta, l'agafarem i avançarem per ell, al cap d'una estona veurem 
un camí a la nostra dreta que porta a can Baiona, però el deixarem 
i seguirem recte fins arribar a l'encreuament de camins prop de 
les ruïnes de can Duran que es troba al cim del turó. 
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Aquí trobarem el segon ramal. 
Veurem un camí a la dreta, un altre que puja a les ruïnes de 

can Duran i un camí a l'esquerra que serà el que agafarem i que 
ens portarà a Olesa. 

Però tornem a la segona alternativa. Segons els estudis realit
zats i les enquestes fetes als més vells, aquesta fou la més utilitzada 
per ser el camí més curt en recorregut. 

Ens trobem a la riera de Sant Martí, prop del pont de la carretera 
d'Olesa, creuem la riera i trobem a l'altre costat un tram de l'antiga 
carretera asfaltada, al final trobem el camí que ens porta a can 
Trullas. 

Girant a l'esquerra agafarem el tram final d'aquest camí i sor
presa! ens trobarem amb una gran porta metàl·lica enmig del camí, 
i segons l'hora en què hi circulem no podrem passar per estar 
tancada. Jo em pregunto com la gent pot tenir tanta cara per tallar 
un camí veïnal, i per tant públic, amb una servitud que espantaria 
al més profà. 

Salvarem aquest obstacle i agafarem la carretera d'Olesa i a uns 
50 m veurem un camí a la nostra esquerra, l'agafarem i al final 
del mateix veurem el torrent de Sant Martí, el seguirem aigües 
avall. El camí antigament marxava paral·lel al riu, però l'erosió del 
riu i els canvis de llit fan pràcticament impossible determinar la 
zona de pas del camí; per tant, baixarem per la riera i la recorrerem 
uns 500 m. 

Paral·lel a la riera, en un revolt, veurem un camí a la nostra 
dreta, pujarem per ell i podrem apreciar l'empedrat original en els 
laterals del camí, continuarem pujant passant per una zona de bosc 
molt espès; al final del camí sempre pujant ens trobarem amb la 
primera ruta, i els dos camins es fusionaran en un. 

El camí original passava al costat de la masia de can Duran, la 
qual està amagada entre les bardisses. 

Units els dos camins, agafarem el de l'esquerra, el camí davalla 
a poc a poc; al cap d'uns 10 minuts de ruta veurem al fons de la 
vall la masia de can Matetes, amb una situació privilegiada i molt 
ben conservada. 

En aquest punt podrem veure les velles pedres del camí amb els 
seus murs de contenció. 
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Baixarem fins arribar al torrent de Sant Jaume, avançarem 
riera amunt i a uns 50 m i a la nostra esquerra veurem el camí 
que puja cap a can Matetes. El camí en aquest punt també està 
molt ben conservat. Es pot apreciar l'empedrat original amb els 
contraforts per salvar el desnivell. 

Al pla podrem veure la masia de can Matetes, que deixarem i 
iniciarem la pujada pel camí; al cap d'uns 10 minuts veurem les 
primeres cases de la urbanització Oasi; continuarem el camí 
sempre ascendent fins que trobem el camí del Suro. El seguirem 
un tram de 300 m., arribarem a una fort revolt de 180 graus i 
veurem un camí que gira a la nostra esquerra, pujant una mica. 

Des d'aquest punt ja podem veure el poble d'Olesa al fons. 
El camí inicia el descens fins arribar a la carretera d'Olesa a 

Martorell. La seguirem, creuarem el torrent de les Perellades i 
continuarem per la carretera fins arribar al poble d'Olesa, fi de la 
nostra ruta. 

Aquest camí fou molt emprat en el segle passat tant pels 
habitants de Viladecavalls com pels d'Olesa ja que era l'única via 
de comunicació entre els dos pobles per als seus intercanvis 
comercials. 

Els més vells de Viladecavalls comentaven que en altres temps 
cada l d'agost s'utilitzava el vell camí ral per fer un aplec a Sant 
Salvador de les Espases, que és molt a prop si s'utilitza aquest ca
mí una vegada agafat el camí del Suro, passant per Sant Pere 
Sacama. 

A Olesa Distància: 7 km Temps: 2,30 h 
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Ruïnes de la masia de can Duran 
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Masia de can Matetes 
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il1asia de can Turu. El camí passava al costat del vell alzinar. 
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Sant Salvador de les Espases. Cada l d'agost la gent de Viladecavalls feia 
un aplec en aquesta ermita, una tradició ja perduda. 
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L'estudi d'aquest camí fou possible gràcies a la col·laboració dels 
veïns del poble de Viladecavalls coneixedors d'aquesta ruta i con
cretament dels senyors: 

Josep Casasayas 73 anys Viladecavalls 
Ramon Llovet 73 " ,, 

Fèlix Margarit 60 
" " 

Manel Nogues 71 " " 

Joan Salvat 65 
" Olesa 

Material de recerca: 
Mapes topogràfics de l'editorial Alpina de l'any 1978. 
Mapa de l'any 1802 del llibre La història de Vacarisses, de l'any 
1979. 
Dades obtingudes del llibre Història de Viladecavalls, pàg. 223 
Compendi de camins del comandant Bonet de l'any 1850. 
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CAMÍ VELL 

DE VILADECAVALLS A VACARISSES 

Aquest camí fou un dels més transitats al segle passat, abans 
que les noves carreteres condemnessin a mort aquests camins ja 
que el vell camí enllaçava amb el camí ral de Barcelona a 
Montserrat i Manresa. 

Agafarem el carrer Major, el carrer de Sant Martí i el camí de 
l'Estació. 

Antigament en aquest punt hi havia un pas a nivell amb el seu 
guardabarrera per evitar el pas de vehicles en el moment de pas 
dels trens; avui en dia aquest pas ja ha desaparegut, així que 
passarem per sota del pas subterrani i agafarem un trosset del camí 
de can Buxeres. Abans d'arribar a les primeres cases, agafarem el 
camí conegut avui per camí del Molino t. Avançarem per ell fins 
arribar a la nova autovia de la Bauma que talla un tros d'aquest 
camí. 

Seguirem per l'autovia uns 200 m i a la nostra dreta veurem el 
camí que inicia el descens cap a la urbanització del Molinot. 

Una vegada creuat el torrent del Llort trobarem el camí ral de 
Montserrat que baixa del capdamunt de la carena i ens ve per la 
dreta. Agafarem el camí i seguirem per ell girant a la nostra 
esquerra. 

Iniciarem la pujada quan deixem les últimes cases de la 
urbanització del Molinot. El camí comença a espatllar-se sobretot 
a causa de les pedres caigudes arran de les obres de l'autovia de 
la Bauma. 
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Avancem pel camí uns quilòmetres i al final ens trobarem amb 
l'autovia, la seguirem de forma ascendent i a uns 700 m veurem 
un camí a la nostra esquerra. L'agafem després de saltar unes 
grosses pedres posades per algú que pel que es veu creu que els 
camins rals són seus i continuarem per un tram en molt bones 
condicions fins que al final veurem la masia de can Coll Cardús, 
punt neuràlgic d'encreuament de camins. En aquest punt es di
vidien el camí romeu de Montserrat, el camí ral que es dirigia a 
Vacarisses i el camí ral que duia a Rellinars i Mura, aquests dos 
darrers molt utilitzats pels habitants de Viladecavalls. 

Com que ens dirigim a Vacarisses, agafarem el camí que passa 
al costat de la casa de Coll Cardús que ens quedarà a la dreta, 
mentre que l'autovia ens queda a l'esquerra. 

Avançarem pel capdamunt de la carena des d'on es pot veure 
una panoràmica preciosa de Montserrat i tota la vall amb Vaca
risses al fons. 

Al cap d'una estona el camí inicia el descens i passarem al costat 
de la masia del Boixarell i la seva font. 

Creuarem el torrent del mateix nom, pujarem una petita costa 
i tornarem a baixar. Creuarem el torrent de Sant Jaume i iniciarem 
l'ascens fins trobar la carretera asfaltada que ens portarà a 
Vacarisses. 

No oblideu visitar el vell castell i la torreta de vigilància, símbols 
d'aquest poble. 

A Vacarisses Distància: 9 km Temps: 2,30 h 
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Can Corbera. El camí passava pel costat d'aquesta masw. 
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Can Coll Cardús. Es poden veure els camins de Vacarisses i Rellinars. 
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Montserrat vist des de Coll Cardús 
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Can Boixadell. El camí passava per la part esquerra de la masia. 
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Material de recerca: 

Mapes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Comentaris del comandant Bonet de l'any 1850. 

Col·laboració dels senyors: 
Ramon Llovet 
Josep Casasayas 
Manel Nogues 
Ramón Valero 

73 anys 
73 " 
71 " 
60 " 

Viladecavalls 
" 

" 

" 



CAMÍ RAL 
DE VILADECAVALLS A MONTSERRAT 

(CAMÍ DE SANTIAGO) 

Partirem del nostre encreuament de camins habitual que és la 
plaça de Pere Amat. Agafarem el carrer Major, el carrer de Sant 
Martí i el carrer de l'Estació. Passarem tocant la masia de can 
Corbera que ens quedarà a la dreta. Antigament hi havia un pas 
a nivell que creuava la via, però actualment haurem de fer marrada 
i passar pel pas subterrani per salvar les vies del ferrocarril. 

Una vegada creuat el pas, agafarem el primer camí que vegem 
a la nostra dreta que és el camí ral a Montserrat, tot i que en 
l'actualitat es denomina camí del Molinot. En una zona d'aquest 
camí es van trobar les restes d'una vil·la romana, cosa que de
mostra la seva antiguitat. 

Al final del camí trobarem l'autovia de la Bauma. La seguirem 
girant a l'esquerra i a uns 200 m. veurem el camí a la dreta que 
inicia el seu descens. 

Creuarem el torrent del Llort. En aquest punt podrem veure la 
gran falla del Vallès de conglomerat rosa. 

Al cap d'una estona a la nostra dreta trobarem el camí ral que 
ve de Terrassa. L'agafarem i iniciarem l'ascensió. En aquest punt 
el camí està en molt mal estat a causa de les obres que es realit
zaren quan es construí l'autovia l'any 1975 ja que ningú s'encarregà 
de reparar-lo. 

Al cap d'uns 300 m el camí s'uneix altra vegada a l'autovia. La 
seguirem uns 200 m i després d'una estona veurem de nou el camí 
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a la nostra esquerra. Unes grans pedres intenten evitar el pas. Les 
saltarem i seguirem per un tram en bon estat. 

Al final veurem la masia de Coll Cardús que està situada pre
cisament a l'encreuament de camins. L'un, es dirigeix a Rellinars 
i enllaça per l'Obac amb el camí ral que porta a Mura, Rocafort 
i Talamanca, i si volem anar més enllà, a Berga. L'altre, es dirigeix 
a Vacarisses seguint la carena de la dreta i el nostre camí ral és 
el de l'esquerra. L'autovia queda enmig i per desgràcia aquest camí 
està massa perdut, cosa que el fa quasi impossible de seguir. 
Esperem que en els propers anys amb una mica d'esforç 
aconseguim obrir de nou aquesta vella ruta. 

El camí original segueix per la part esquerra, creua el torrent 
de Coll Cardús i després creua el torrent de Sant Jaume. 

Pujarem una mica i passarem pel capdamunt d'un turó i de pas 
esquivarem la via del tren que passa per sota del túnel, però ens 
trobarem amb la maleïda autopista de Manresa que de nou ens 
interromp el pas; per tant haurem de desviar-nos una mica i 
passarem per sota; de pas localitzarem la via fèrria i la seguirem. 
Antigament es passava la via per un vell pont que en l'actualitat 
encara es conserva. 

Una vegada a l'estació de Torreblanca creuarem la via i ens 
adreçarem a l'autovia que passarem per sota. 

Com ja s'ha comentat anteriorment, aquest tram des de Coll 
Cardús està en molt mal estat, per la qual cosa de moment reco
manem agafar el camí vell de Vacarisses i una vegada a la carretera 
de Vacarisses buscar l'estació de Torreblanca i trobar de nou el 
camí ral. 

Una vegada passada l'autovia per sota del pont, girarem a la 
nostra esquerra i pujarem. 

Al fons veurem un gran complex industrial que està destruint 
el paisatge sense respectar l'entorn històric de la zona i molt menys 
el natural. 

En aquest punt trobarem les ruïnes de l'hostal de la Creu. Per 
aquest mateix lloc també passava el camí vell que venia d'Olesa 
i que passava pel pla del Fiduer. Una vegada en el vell hostal, el 
camí pujava al cim del turó. 

En aquest punt el camí està en molt mal estat. 
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Passarem al costat de la masia del Castellet de Dalt. Con
tinuarem el recorregut fins que ens trobem amb el camí de l'estació, 
que haurem d'agafar. El camí torna a estar tallat uns 300 m més 
endavant per la nostra estimada autopista. Passarem per sota 
d'aquesta i no pararem fins a trobar l'estació de Vacarisses, 
creuarem la via i agafarem el camí que ens portarà al Palà. 

A uns 600 m ens tornarem a trobar amb el camí ral que ens ve 
per la dreta, al cap d'una estona creuarem el torrent del Palà i 
continuarem fins que trobem l'autovia de la Bauma. 

La creuarem i veurem l'hostal ca la Sara que encara existeix a 
l'actualitat. 

Baixarem per un camí que hi ha al costat de l'hostal i creuarem 
el torrent del Palà per un pas artificial de pedres. 

Agafarem un camí a la nostra esquerra i pujarem al cim del turó. 
Aquest punt és un dels trams millor conservats. Al fons veurem 
el poble de Monistrol i les ruïnes de l'hostal de la Creu que són un 
munt de pedres que queden a la nostra dreta. 

Iniciarem el descens fins trobar el poble de Monistrol. Una 
vegada creuem el riu Llobregat, el camí es converteix en una sen
dera molt estreta i en molt mal estat, per la qual cosa es recomana 
seguir els senyals de curt recorregut (blanc i groc). 

El camí passa al costat de la torrota de Monistrol i va a enllaçar 
amb el camí de la Santa Cova a Montserrat. 

Aquest camí des que surt de Barcelona és un tram del camí 
de Santiago que conduïa els catalans pelegrins fins a Compostel.la. 
Els trams coneguts són: Barcelona, Terrassa, Montserrat, 
Igualada, Lleida, Saragossa, Tudela, Logroño, i des d'aquí el camí 
ja ens portarà a Compostel·la ja que el tram ja està senyalitzat des 
d'aquest punt. Esperem que en els propers anys es senyalitzi el 
tram català. 

A Monistrol Distància: 16 km Temps: 4,45 h. 
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Senyalització del camí ral en el terme de Terrassa. 
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Ruïnes de l'hostal de la Torrella 
que estava situat en l'encreuament del camí ral i el d'Olesa. 
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La torrota de Vacarisses, punt de senyals a l'edat mitjana, 
vista des del camí ral. 
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Masia de Castellet de Dalt. 
El camí ral passava per la seva vora. 
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Ca la Sara fou l'Hostal del Palà. Aquest bar de carretera en segles passats 
era un punt de parada dels caminants pel camí ral. 
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Hostal de la Creu. Punt de parada dels caminants. 
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Material de recerca: 

Mapes topogràfics de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Mapa dels camins de Compostel-la de l'any 1648 La historia de

Vacarisses (1979) de Antonio Flotats i Llagostera. 
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CAMÍ RAL RAMADER 

O DEL SURO 

Aquest camí circula en part pel terme de Viladecavalls. 
La seva missió és, com indica ja el seu nom, el trànsit del bestiar 

de les pastures del sud a les del nord a l'estiu. 
Per comentar aquest camí prendrem com a referència l'en

creuament amb el camí ral de Vacarisses a l'altura dels Bressols 
que són el llindar entre el terme de Viladecavalls i el de Terrassa. 

Partint d'aquest encreuament, el camí ramader seguia per tota 
la carena fins que es trobava amb el camí vell de Rellinars que 
passava per la masia de can Cardús i es dirigia als Caus per la 
casa de l'Obac i buscava el camí ral de Manresa des d'on s'adreçava 
cap a Berga i d'allí cap a les muntanyes del Cadí i del Moixeró. 

Tornem al nostre punt de trobada amb el camí de Vacarisses. 
El camí pren com a referència la carena i inicia el descens. 

Veurem la casa de can Pepito a la nostra esquerra; i si conti
nuem trobarem una construcció recent que impedeix el pas del 
camí. 

Aquest és el primer obstacle ja que uns metres més endavant 
la construcció del ferrocarril va tallar el camí l'any 1860. Els més 
vells de la zona comenten que el bestiar per evitar aquest problema 
es dirigia cap a la masia de can Trias i passava les vies per un pas 
a nivell existent fins fa poc. 

El camí pujava per la carena fins que es trobava més o menys 
a l'altura de la casa de can Pepito. Continuava a l'altra banda del 
ferrocarril i entrava en l'actual barri de Can Trias. 
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Can Pepito. 
El camí ramader passava al costat. 
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El camí ral al seu pas per Can Trias és llaurat i esborrat cada 
any per interessos urbanístics. 

Al cap d'una estona ens trobem amb el camí vell de Vilade
cavalls. En aquest punt els camins s'unien i hi havia una gran 
pedra de quars blanc. D'aquí ve el nom de la muntanya, Roc Blanc. 
Les llegendes comenten que a l'època de la inquisició més d'una 
bruixa va perdre la vida en aquesta pedra. Aquesta zona i la pedra 
desapareixeren en urbanitzar Can Trias. 

Per tant, hem d'agafar el carrer del Pintor Sorolla que passa per 
l'antic camí ral. L'autovia de Terrassa a Manresa també va tallar 
el camí però la desviació és petita ja que es va construir un pont. 
Passarem per sobre de l'autovia i seguirem pel carrer d'Isaac 
Albeniz. 

El camí passava pel mig d'un camp. El més segur és que el 
trobem llaurat ja que cada any un pagès s'encarrega de fer-lo 
desaparèixer a càrrec del terratinent Sr. Barata per poder es
pecular amb el terreny a curt termini donada la proximitat de la 
ciutat a aquest camp. Aquest és un fet denunciat, peró els 
organismes competents fan el desentès. 

Com que el camí està senyalitzat a la calçada, seguirem pel mig 
del camp fins arribar a la carretera de Viladecavalls. La creuarem 
i passarem al costat del transformador d'electricitat i uns metres 
més endavant ens trobarem amb un altre tall, aquest més perillós, 
l'autopista de Terrassa a Manresa. 

Haurem de fer una desviació d'uns 400 m i passar per sota. A 
l'altre costat hi ha un encreuament de tres camins; per tant hem 
d'agafar la ruta de la dreta i pujar fins al capdamunt de la carena 
des d'on es veu una vista preciosa. 

Seguirem la carena i deixarem a la dreta el barri de la Tendera, 
pujarem pel coll del Toudell i passarem al costat d'un bonic i solitari 
xalet. En aquest punt començarem el descens pel camí que la mina 
pública de Terrassa utilitza per a la conducció d'aigua d'Olesa a 
Terrassa. 

Seguirem recte fins arribar a la riera del Gaià. El camí original 
creua la riera i la voreja, però la vegetació el té pràcticament 
obstruït; així que baixarem per la riera uns 200 m. 
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L'existència d'aquesta església romànica tan propera al camí ral 
fa sospitar un pas molt important en temps passats. 



Veurem a la nostra dreta el camí de carro que ve de Viladecavalls 
i que es dirigeix a Ullastrell. 

El camí ramader en aquest punt es dividia en dos ramals, l'un 
es dirigia a Viladecavalls passant per can Tarumbot, agafant 
després el camí vell de Vacarisses i tornant-se a unir a la casa de 
l'Obac. 

Segons expliquen els més vells, aquests camins foren molt 
utilitzats pels miners de les mines de carbó que hi havia prop del 
torrent de can Cintet, de les quals es va extreure molt carbó. Es 
va intentar localitzar-les però fou debades. 

Tornem a la riera del Gaià. Quan vegem el camí vell de Vila
decavalls agafarem el camí a la nostra esquerra i iniciarem 
l'ascensió. 

En aquest punt el camí està en molt mal estat a causa de l'acció 
de l'erosió. 

Pujarem fins arribar a la carena, començarem a vorejar-la i 
passarem per la urbanització de can Cabasa. Des d'aquest punt 
podrem veure el poble d'Ullastrell que quedarà a la nostra dreta. 
Passarem per les masies de can Cintet, can Rodó i can Jaume. Uns 
metres més endavant ens trobarem amb la carretera de Terrassa 
a Ullastrell, des de Can Trias. 

Fins a l'encreuament amb la carretera d'Ullastrell: 

Distància: 5 km Temps: 1,30 h 
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El bestiar realitzant la transhwnància era quelcom habitual 
f'ins f'a pocs anys. 
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El camí ral al seu pas per Can Trias és llaurat i esborrat cada any 
per interessos urbanístics. 
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CAMÍ AL SURO 

Agafarem la riera del Gaià aigües avall fins trobar la unió de 
les aigües de la riera de Sant Martí. 

En aquest punt agafarem el camí de Ullastrell a Olesa, el qual 
passa per la casa de Mas d'en Ribas, veurem un camí a la nostra 
dreta que puja, l'agafarem fins arribar a la carena, on trobarem 
l'esmentada casa que quedarà a la nostra esquerra. 

Al capdemunt de la carena trobarem el camí del Suro que 
segueix per tota la carena, l'agafarem girant a la nostra esquerra, 
seguirem fins a 1 veure a la nostra dreta les ruïnes del vell castell 
de Vilalba, o Voltrera, un dels nostres objectius. Podrem visitar les 
seves malaguanyades pedres i des d'allí es pot veure una vista de 
la vall del Llobregat. 

Continuarem el nostre camí, i a un quilómetre seguint la care
na, arribarem al poble de Santa Maria de Vilalba o del Suro, fi 
d'aquest vell camí. 

Per la riera fins al Suro: 

Distància: 5 km Temps: 1,30 h 
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Santa Maria de Vilalba (El Suro) 
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Ullastrell vist des del camí ral prop de la urbanització de Can Cabasa. 
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CAMÍ RAMADER 
D'ULLASTRELL A CASTELLBISBAL 

Tornem al punt original, on el camí creua la carretera d'Ullas
trell a Terrassa. Seguirem per l'avinguda del Camí Ral fins arribar 
a la carretera de Terrassa a Martorell. Aquest detall de posar el 
nom del camí ral a un carrer és un punt que posa el nostre Ajun
tament al capdamunt del pedestal de la cultura i el coneixement, 
aspecte que no podem atribuir a altres de més grans i amb més 
recursos econòmics que aquest petit poble amant del seu passat. 

Creuada la carretera seguirem per la carena de l'Oleguera, per la 
serra de can Risquet i passarem per les ruïnes de la masia de can 
Risquet, que deixarem a la dreta. Continuarem fins baixar a la riera 
de Pidelaserra i seguirem per un camí de grava, passarem per sota 
del pont de la carretera de can Campanyà, girarem, agafant el camí 
de la dreta i pujarem passant per aquesta masia, que quedarà a la 
nostra esquerra. Antigament el camí passava pel mig de l'indret on 
ara hi ha una fàbrica, la construcció de la qual va comportar el tall 
del camí. Per tant, hem de fer marrada per la masia de can Campanyà 
fins arribar a la carretera de Castellbisbal a Terrassa. 

Girarem a l'esquerra i ens adreçarem al poble de Castellbisbal. 
Passarem pel costat d'una gran creu que ens quedarà a la nostra 
dreta, entrarem pel carrer Major; en trobar el carrer de la Font del 
Cabrer, seguirem avall, però si algú vol visitar el poble, que no 
oblidi visitar les ruïnes del vell castell des d'on es pot observar una 
bonica panoràmica de tot l'entorn de Castellbisbal. 

Des de l'encreuament d'Ullastrell fins a Castellbisbal: 

Distància: 7 km Temps: 1,45 h 
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CAMÍ RAMADER 

DE CASTELLBISBAL A MARTORELL 

Una vegada al carrer de la Font del Cabrer arribarem a la nova 
carretera de Castellbisbal. Girarem a l'esquerra, avançarem uns 
300 m i agafarem un camí a la dreta. 

Pujarem pel turó de la Verdolaga i avançarem per un camí ben 
arreglat, però a uns 400 m baixarem fins que trobem el pitjor dels 
punts d'aquest camí ja que està gairebé perdut gràcies als amos 
de la masia de can Colominas que en els darrers anys ho han 
intentat tot per tallar aquest camí i evitar que persones i vehicles 
hi circulin. 

El camí ral passava pel costat dret de la masia de can Colominas 
vora la riera de Pegueres, però el tall obliga a fer volta i agafar 
el camí que porta a les casetes d'Olivero i que passa pel costat dret 
del torrent. 

L'agafarem i el seguirem vorejant la masia de can Colominas, 
arribarem fins que vegem la línia del ferrocarril, girarem a la dreta. 
i passarem per sota del pas subterrani que trobarem a l'esquerra. 

Passarem pel costat del Llobregat i l'anirem vorejant fins que 
arribem a la via dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
de Barcelona a Martorell a l'altura de l'estació de Martorell
Castellbisbal on hi ha un pas a nivell que facilita el pas de persones 
i vehicles. 

Creuarem la via i la carretera de Martorell a Terrassa i davant 
nostre veurem majestuós el vell pont del Diable. El creuarem i ens 
trobarem davant la ciutat de Martorell, fi del nostre trajecte. 
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La visió d'aquest pont després d'haver recorregut aquest camí 
omple d'emoció sols de pensar que després de tants anys encara 
està viva aquesta ruta, però compte, això sí, tocada de mort ja que 
és possible que en menys de deu anys no en quedi res. Per tant, 
espero que aquesta ruta hagi estat del vostre grat i que transmeteu 
la seva existència als vostres fills. 

Des de Castellbisbal fins a Martorell: 
Distància: 4 km Temps: 1,25 h 

Aquest camí és més llarg ja que pot arribar fins a la ciutat de 
Tarragona perquè des de Castellbisbal es connecta amb l'antiga Via 
Augusta, que anava de Roma a Cartago Nova i passava pel vell 
pont del Diable. 

L'estudi d'aquesta ruta ha estat possible gràcies a la col·laboració 
de veïns dels pobles per on passa el camí, la majoria coneixedors 
del seu entorn natural, i en especial gràcies als senyors: 

Marcel·lí Colominas 
Manel Solé 
Joan Roure 
Joan Puig 
Francesc Marí 
Josep Rabella 

Material de recerca: 

- Terrassa
- Viladecavalls
- Ullastrell - cal Cintet
- Ullastrell - poble
- Castellbisbal - can Riquet
- Castellbisbal - poble

Mapes topogràfics de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Mapes cadastrals de l'Ajuntament de Viladecavalls i Terrassa. 
Bibliografia: Història de Viladecavalls, pàg. 44-46. 
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Masia de Can Colominas. El camí Ral passaba originariament 
pel costat banda dret; actualment passa pel costat esquerre. 
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Al fons es pot veure la masia de Can Campayà i l'avinguda de Can Campayà. 
El camí ral passaba al costat d'aquesta masia i l'avinguda del mateix nom 

de Castellbisbal. 
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El pont del Diable vist des de la Via Augusta i el vell camí ral. 

129 



Arc de Berà a l'antiga Via Augusta, sobre la qual avui en dia circula en part 
la carretera nacional 340 des de Vilafranca del Penedès fins a Tarragona.
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Catalunya - 1950 20,0 x 19,5 cm

Camins ramaders a Catalunya 
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CAMÍ VELL DE VILADECAVALLS A 

CASTELLBISBAL 

Aquest camí és una prolongació del camí d'Ullastrell. 
Hem d'agafar el camí ramader a l'altura de can Cabasa. Pujarem 

a la carena de Can Cintet, passarem per la masia del mateix nom 
i per can Rodó. 

Trobarem la carretera de Terrassa a Ullastrell. La creuarem i 
continuarem pel mateix camí. 

Deixarem al costat esquerre la masia de ca n'Amat, seguirem 
el camí fins arribar a la carretera de Terrassa a Martorell. 

En aquest punt el camí vell seguia pràcticament la carretera as
faltada ja que aquesta via era una calçada romana i després també 
continuava per la mateixa fins arribar al poble de Castellbisbal. 

Podem donar una alternativa per als amants de la natura. Es 
tracta del camí ramader que no passa per cap zona poblada i que 
ens porta també a Castellbisbal. Hem de creuar la carretera de 
Terrassa i seguir per la carena de la serra de l'Oleguera i la serra 
de can Risquell. 

Passarem per les ruïnes de la masia de can Risquell, per la masia 
de can Campanyà i finalment arribarem a Castellbisbal. 

Distància: 12 km Temps: 3 h 
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CAMÍ VELL 

DE VILADECAVALLS A RUBÍ 

Aquest camí gairebé perdut en la memona dels homes i del 
temps, va suposar un gran treball per poder-lo localitzar ja que 
aprofita la ruta d'altres camins més importants que ell mateix. 

Agafarem el camí vell d'Ullastrell. El seguirem fins a can Cabasa 
i arribarem a la riera del Gaià. 

En aquest punt hem d'agafar-la aigües amunt. Pujarem per ella 
uns 200 m. i a la nostra dreta veurem un camí de forma ascendent. 
L'agafarem ja que és el camí que ens portarà fins a Rubí. El camí 
puja paral·lel al torrent Fondo que quedarà a la nostra dreta. 

Al final trobarem una gravera que té el camí totalment destros
sat i fins i tot veurem una cadena que impedeix la circulació de 
vehicles. Seguir el camí en aquest punt és quelcom realment com
plicat ja que s'uniren els amos de la gravera i els propietaris de 
la masia de can Costa per interrompre el pas de persones i fins i 
tot tallaren la circulació del GR a Montserrat que passava per 
aquest camí. 

La ruta a Rubí passa per la casa de can Costa que queda a la 
nostra dreta. 

Seguirem i passarem per les ruïnes de can Patet o el «Sosiego», 
com es coneix, que quedarà a la nostra dreta. 

Atenció! Trobarem el pas tallat pels veïns de can Costa. Donem 
una alternativa per fer marrada i poder arribar a Rubí. 

Quan arribem a la pista asfaltada de la gravera, l'agafarem 
girant a l'esquerra, seguirem per ella uns 300 m i veurem un camí 
a la nostra dreta que puja i que és bastant bo. Hi pujarem fins 
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arribar a una zona urbanitzada, continuarem per allà fins que 
vegem la vella casa de can Patet, ens unirem al camí vell de Rubí 
i ja sense problemes arribarem a la creu del Conill. 

Ens trobarem amb el camí vell de Terrassa a Ullastrell que ens 
ve per l'esquerra, l'agafarem girant a la dreta i al final trobarem 
la carretera de Terrassa a Martorell o de Sant Sadurní a Sentme
nat, com es coneixia en el segle passat. 

Creuarem la carretera de Terrassa a Martorell; passarem al 
costat del Restaurant Quatre Ventas; agafarem el camí conegut en 
l'actualitat com el camí de les Martines i el seguirem sempre per 
la carena. Al cap d'una estona veurem una bifurcació de camí, de 
la qual nosaltres agafarem el camí de la dreta, sempre seguint les 
esmentades marques vermelles i blanques. Continuarem per la 
carena fins que hi veurem que les marques blanques i vermelles 
giren a l'esquerra i devallen; nosaltres continuarem per la carena. 

El camí comença a descendre i comencem a aproparnos a Rubi; 
i veurem les marques blanques i grogues que pertanyen al F.R. de 
Barcelona a Montserrat, al cap d'una estona a la nostra dreta 
veurem un camí asfaltat que ens portarà a la famosa ermita de 
Sant Muç. Adosada a la mateixa hi ha una masia en la qual podrem 
menjar i descansar. 

Si continuem el nostre camí original, creuarem per un pont de 
ferrocarril de Terrassa a Barcelona, passarem per un vell pont, 
continuarem el camí i al final veurem l'antic castell de Rubi i la 
ciutat de Rubí a l'esquerra, final de la nostra ruta. 

Prop del castell de Rubi està el camí vell de Rubi a Ullastrell, 
el qual, si ho desitgem, podem utilitzar com a retorn a casa. 

A Rubí: Distància: 10 km Temps: 2,30 h 

L'estudi d'aquesta ruta fou possible gràcies als veïns d'aquests 
pobles coneixedors de la ruta. 

Agraïm la col·laboració dels senyors Miquel Margarit de 
Viladecavalls i Miquel Villarroya de Rubí i de la senyora Maria 
López de can Ximells de Rubí. 
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Can Costa. EL camí passava pel costat. 
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Ruïnes de Can Palet 
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Ermita de San Muç 
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Castell de Rubi 
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ELS ALTRES CAMINS 

DE VILADECAVALLS 

A Viladecavalls existeixen altres camms que encara que no 
tinguin el caràcter de rals o veïnals, a la seva època foren molt 
importants, i es creà una forta servitud de pas ja que eren els únics 
mitjans de comunicació i de sortida dels productes de les masies 

cap als mercats de venda. 

CAMI DE CAN MARGARIT 

Aquest camí és una de les rutes més boniques de Viladecavalls 
ja que circula per zones de gran valor ecològic amb abundant ve
getació de tipus mediterrani. Aquest camí era la columna vertebral 
de l'economia de les masies de can Margarit, avui dia en ruïnes, 
can Boada dels Parents, can Marcet i can Baiona. 

Agafem el camí ral de Vacarisses o del Molinat; abans d'arribar 
als primers boscos veurem un camí a la nostra esquerra, l'agafarem 
i no pararem fins arribar a la carretera asfaltada, la seguirem fins 
que siguem a can Buxeres. Aquesta casa és de construcció recent 
si la comparem amb les de la resta del terme de Viladecavalls, i 
avui dia és habilitada com a restaurant, des d'on es pot apreciar 
una bonica panoràmica de Viladecavalls. 

Continuarem l'excursió i agafarem un camí sense asfaltar, pas
sarem per les ruïnes de can Margarit. Continuarem la nostra ruta 
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i a uns 300 m en un camí a la nostra esquerra hi ha la font de can 
Margarit. 

Seguirem el camí pel mig d'un frondós bosc i arribarem a un 
encreuament de camins. El de la dreta si el seguim ens porta-rà 
al capdamunt del turó del Ros i també a les ruïnes de l'antiga masia 
del Ros que són un munt de pedres. Des d'aquest punt la vista és 
meravellosa, es pot veure el mar Mediterrani i les muntanyes de 
la serra del Cadí. En ser una cara sud, en ple hivern la temperatura 
és bastant agradable. 

Tornem a l'encreuament de camins. 
Agafarem el del centre i iniciarem el descens, al final veurem 

la masia de can Boada dels Parents, una bonica construcció enmig 
d'una vall preciosa, que sols té una espina clavada, si seguim el 
camí a uns 400 m veurem la desafortunada autopista de Manresa 
que destrossà un dels enclavaments naturals més preuats de 
Viladecavalls, malgrat els esforços d'un grup de veïns de Vila
decavalls per desviar aquesta autopista, que foren inútils ja que 
ens guanyà el poder del diner. 

Creuem l'autopista per sobre d'un pont, agafem el camí de la 
dreta i iniciem el descens. Al cap d'uns 200 m veurem un camí a 
la nostra esquerra, l'agafarem i al final del mateix, després d'un 
fort descens, trobarem la masia de can Marcet, la vorejarem i 
continuarem paral -lels a la via fins que la creuarem per un pont. 

Continuarem el descens i al final veurem dos camins, nosaltres 
agafarem el de l'esquerra, el seguirem i a la fi trobarem una 
bifurcació. 

Agafarem el camí de l'esquerra i més endavant veurem el bosc 
del roure centenari i la font del mateix nom. Aquest roure és tan 
gros que entre dues persones no és possible abastar-lo. Aquest és 
un punt de descans on podem refrescar-nos amb l'aigua de la font. 
Aquest paratge fou arreglat i la font fou reconstruïda pels bombers 
de Viladecavalls per diposar d'un punt d'aigua en cas d'incendi de 
la zona, ja que s'habilità una bassa per a la recollida de l'aigua de 
la font. 

Després del descans, iniciarem de nou el camí i baixarem fins 
el torrent de la Torre; al cap d'uns 200 m. aigües avall veurem un 

142 



Can Boada dels parents 
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camí a l'esquerra, l'agafarem i puJarem al cim de la carena on 
trobarem un camí. 

Agafarem el de la dreta i al cap d'uns 100 m iniciarem la da
vallada. Veurem la casa de can Trullas. 

Al fons a la nostra esquerra al final del camí veurem una porta 
metàl·lica, ja comentada anteriorment en el capítol del camí 
d'Olesa. La creuarem i agafarem la carretera en direcció a 
Viladecavalls. 

Creuarem el torrent de Sant Martí pel pont. Quan haguem 
superat la Teuleria, agafarem el camí d'Olesa que trobarem a la 
nostra dreta. Pujarem per ell i ens portarà fins a la masia de can 
Turu, final de la nostra excursió. 

Excursió d'uns 8 km amb 3 hores de camí, amb abundants punts 
d'aigua i de descans allunyats dels automòbils. És una ruta de gran 
tranquil·litat. 
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Viaducte de Renfe, vist des del camí de Can Boada. 
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Can Marcet 
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Can Buixeres 
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CAMÍ A 

SANT SALVADOR DE LES ESPASES 

Aquesta ruta molt coneguda pels més vells de Viladecavalls fou 
àmpliament recorreguda en les dècades passades pels habitants 
d'aquest poble en el seu pelegrinatge cada u d'agost a Sant Salva
dor de les Espases. 

Per fer aquest recorregut, agafarem el camí vell d'Olesa, el re
correrem en part, passarem per can Duran i quan arribem a la riera 
de Sant Jaume, en comptes de continuar el camí vell pujant a can 
Matetes, agafarem riera amunt uns 500 m. Al final veurem la casa 
de Sant Jaume penjant sobre una paret d'argila i al seu costat la 
malaguanyada ermita de Sant Jaume. 

Avançarem uns metres més i veurem un camí a la nostra es
querra que puja a la casa de Sant Jaume. Per accedir a l'ermita 
hi ha un pas per la part esquerra de la casa. L'ermita pertany al 
bisbat de Barcelona. És una pena l'estat en què es troba. Segons 
els amos de Sant Jaume l'ermita fou saquejada i destruïda durant 
la guerra civil. 

Una vegada visitada l'ermita, tornem enrere i podrem visitar 
la mina d'aigua de Sant Jaume. 

Agafarem el camí ascendent de la nostra ruta, al final del mateix 
veurem el camí asfaltat del Suro, l'agafarem girant a la dreta i 
continuarem per ell fins arribar a la carretera d'Olesa. Girarem a 
la nostra dreta i seguirem per ella uns 200 m. 

Veurem un camí a la nostra esquerra, l'agafarem i veurem a la 
nostra dreta una font que per desgràcia a algú no li va fer gràcia 
i la destrossà. 
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Seguirem pujant pel nostre camí. Al final del mateix veurem 
l'ermita de Sant Pere Sacama. En altre temps hi havia una masia 
del mateix nom al costat de l'ermita, però això ja és història; se 
l'endugueren pedra a pedra. 

Es realitzaren uns estudis i es determinà l'existència d'un fort 
medieval i d'unes construccions de la mateixa època. 

El paisatge d'aquesta zona ha sofert una sèrie d'incendis fores
tals que han deixat aquesta muntanya com una estepa sahariana 
o poc menys.

Seguirem el nostre camí i agafarem una sendera a la nostra
esquerra que voreja el turó del Castell. 

El camí davalla una mica i gira a l'esquerra i inicia l'ascensió, 
sempre protegit per l'impressionant massís del Puig Ventós de roca 
calcària. 

Aquestes muntanyes pertanyen a la gran falla del Vallès que les 
ha elevat, poc coneguda pels habitants de la mateixa. Precisament 

el poble de Viladecavalls és una zona molt afectada per aquesta 
falla. El punt més visible el tenim al Ros i a la zona del Molinot 
on la falla ha elevat una cascada de 20 m. d'altura i al cim del 
turó de les Guixeres on podem observar una acumulació de pedres 
produïda pel moviment de la placa. 

Però tornem al nostre camí. Al final veurem les ruïnes de can 
Puig Ventós. En aquesta vella masia en l'antiguitat hi havia un 
molí de vent, del qual avui en dia no en queda ni rastre. Agafarem 
la sendera que en aquest punt inicia una petita pujada, passarem 
per la font de la Pastora que trobarem a la nostra esquerra baixant 
un caminet d'uns 100 m. 

Continuarem el camí davallant i arribarem al pla del Fiduer. En 
aquest punt hi ha un encreuament de camins, un d'ells és el camí 
vell d'Olesa a Vacarisses. El creuarem i seguirem recte pujant fins 
al coll de la Pedra. 

Iniciarem el descens fins arribar al coll del Bram. La vegetació 
d'aquesta zona era impressionant abans de l'incendi de 1986. 

Continuarem baixant seguint l'anticlinal de la falla i al final al 
capdamunt d'un turó veurem la casa de Sant Salvador de les 
Espases i l'ermita. 
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Ermita de Sant Jaume 
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Ennita de Sant Pere Sacama 
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En aquesta zona es poden apreciar restes d'un vell fortí 
emmurallat. 

La casa està dividida en diverses dependències, algunes priva

des i altres per a l'ús dels excursionistes que passen per aquesta 
zona. L'edifici esta molt ben conservat gràcies a les obres de res
tauració que es fan sense parar. 

En aquest punt també disposem de l'aigua d'una cisterna i d'una 
zona per fer foc, amb taules per poder descansar i menjar, tot veient 
l'impressionant paisatge que es pot observar des d'aquest punt. 

Cal esmentar quelcom molt important: si algú vol fer foc és 
necessari que reculli llenya pel camí ja que en aquesta zona el 
combustible és escàs. 

Distància: 10 km Temps: 3,30 h 

HISTÒRIA REFERENT A 
SANT SALVADOR DE LES ESPASES 

Conta la tradició que en aquest lloc, quan existia el vell castell, 
hi hagué una batalla contra els moros molt a prop del Coll de Bran. 

Segons la llegenda, diu que el Comte de Barcelona va demanar 
clemència i ajuda al cel, i aleshores va començar una pluja de 
espases de foc que van eliminar tots els moros, guanyant la bata
lla els cristians i a causa d'aquest fet va manar construir una 
ermita al costat del vell castell. 

Un altre succés digne de destacar va ser la presència de don 
Joan d'Austria quan anava de pas cap a Montserrat i va visitar 
Sant Salvador, oferint a la mateixa unes bandoleres i uns fanals 
d'or que havia capturat al turc Alí-Bajà a la famosa batalla de 
Lepant, l'any 1572. Cal destacar que aquests oferiments encara es 
podien observar a les parets de l'ermita a mitjants del segle passat. 
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La masia de can Puig Ventós en el camí de Sant Salvador de les Espases. 
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Sant Salvador de les Espases 
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Sant Salvador de les Espases 
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Mojón de Vacarisses 
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Mojón de Olesa 
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Fita (mojón) d'Ullastrell 

161 



, . 

Fita (mojón) de Terrassa 
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Fita (mojón) del S uro 
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Creu en el camí ral a Igualada en Manresa 
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Creu del Pedro en el camí de Terrassa a Ullastrell 

165 



Creu de la Beca en el camí d'Olesa a Vacarisses 

166 



BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

-Història de Viladecavalls. Ajuntament de Viladecavalls (1991)

-Història de Vacarisses. Antoni Flotats i Llagostera (1979)

-El mas Puig de la Balma. Antoni Ferrando i Roig

-Imperio Romana. Editorial Salvat. Volum 2. (1989)

-Diccionario enciclopédico. Salvat. (1983)

-Diccionario geografico. Curial Ediciones Catalanas. (1985)

-Arxiu històric comarcal de Terrassa.

-Mapes de l'Institut Cartogràfic de la Generalitat. 

-Material de l'arxiu de l'Associació Catalana per a la conservació
i protecció dels camins antics. 

-Voyage pittoresque et Historique en Espagne. Alexandre de
Laborde 1806. 

-Publicaciones de l'Abadia de Montserrat 1974.

167 



AGRAÏMENTS 

Aquesta guia ha estat possible gràcies a la col·laboració desin
teressada de les persones que figuren en aquest tractat, així com 
de l'Associació Catalana per a l'Estudi i la Protecció dels Antics 
Camins (ACEPAC). 

168 



Agraïm especialment la col·laboració de les persones indicades 
a continuació, que ens ha permès realitzar l'estudi d'aquests 
camins: 

Joan Casanovas (can Baiona) 
J oset Casasayas 
Marcel·lí Colominas 
Ramon Llovet 
Maria Lopez (can Ximelis) 
Francesc Marí 
Fèlix Margarit 
Miquel Margarit 
J os ep Massana 
Joan Miranda 
Joan Montmany 
Joan Puig 
Josep Rabella 
Joan Roure 
Francisca J osé Suarez 
Manel Solé 
Miquel Villarroya 
Manel Nogues 
Joan Salvat 

I especialment al Sr. Joan Miranda Huertos, per la seva ajuda 
en els treballs d'investigació sobre el terreny i senyalització, així 
com als Bombers de Viladecavalls i membres de la ADF de Vila
decavalls i a l'Associació Colectiu Naturalista de Viladecavalls 
Verd (CON.VI.VE.). 

169 





./ 
) 

,;.• 



CONSELL COMARCAL 

DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental 
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