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QUILOMETRATGE:  9 km. (d’anada)

TEMPS: 4 hores (d’anada)

DIFICULTAT:  Mitjana-alta

MITJÀ DE TRANSPORT:  a peu, en bicicleta (per a iniciats)

ACCESSOS: La manera més senzilla per arribar a la població
de Viladecavalls és des de la carretera B-120 d’Olesa
de Montserrat a Terrassa. El punt de sortida és la Biblioteca
Pere Calders, al carrer Pau Claris.

OBSERVACIONS: Ullastrell té l’heliport Teresa Vilà, situat
a la finca de la masia de Can Palet. És una escola de
vol i s’hi fan sortides turístiques prèvia sol·licitud al
telèfon 93 730 49 11.
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turisme@viladecavalls.org - www.viladecavalls.org

DESCRIPCIÓ DE LA RUTA:  Sortirem des de la Biblioteca
Pere Calders, anirem amunt fins al final del carrer de
Pau Claris i girarem a la dreta cap al carrer de l’Era.
Anirem caminant per una urbanització fins a l’entrada
del camí, on veurem un senyal vertical que indica Camí
Ral a Ullastrell / Can Cabassa i un altre a terra, que és
idèntic al que trobarem a la sortida del camí a Ullastrell.

Ens endinsarem cap al bosc i veurem davant nostre el
campanar d’Ullastrell. Sortirem a una zona oberta i entrarem
de seguida al bosc de pineda. A l’esquerra veurem unes
marques grogues i vermelles, que hem d’anar seguint.
A la cruïlla que trobarem més endavant, agafem el camí
de l’esquerra, que no està arranjat i ens durà fins a la
masia Can Coromines (una explotació agrícola).
Continuarem el camí cap avall, veurem una serradora i
després d’un revolt a l’esquerra hem d’agafar el primer
camí que surt per la dreta. És un camí molt estret i petit
que sembla d’entrada a una masia, però només la voltarem,
passarem per davant de l’era i tot recte anirem a parar
directament a la riera. Seguint el curs de la riera avall,
hem d’enllaçar el primer camí que puja des de l’altra
riba. Continuarem, enmig d’una gran riquesa de flors i
matolls, pel camí que va fent ziga-zagues, passant per
davant de la masia de Can Font i la font del mateix nom,
fins un fort pendent que arriba a tocar del campanar de
l’església de Santa Maria d’Ullastrell.
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