
QUILOMETRATGE:  5 km. (d’anada)

TEMPS: 2h. (a peu)

DIFICULTAT:  Mitjàna-alta

MITJÀ DE TRANSPORT:  a peu

ACCESSOS: L’accés més fàcil al municipi des de Viladecavalls
és per Terrassa- agafant la B-120 cap a Olesa de Montserrat
i per la sortida 11 de la C-58. El punt de sortida de l’itinerari
és al final de la carretera de “Can Buixeres”, passada
l’urbanització de Can Corbera.

OBSERVACIONS: “Can Buixeres” és una masia situada a
prop del Turó de la Barrumbina i construïda sobre l’antic
mas de Can Margarit, avui totalment enderrocat. Durant
els primers anys, "Can Buixeres” va servir de casa
d’estiueig. Cal destacar, per la seva importància i per la
seva altura, la torre mirador que sobresurt de tot el conjunt
edificat. La masia es va convertir en un restaurant el
1959 i el 1961 s’hi va construir una capella sota l’advocació
de Sant Lluís, en memòria del senyor Lluís Ristol.
Actualment és un restaurant.
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DESCRIPCIÓ DE LA RUTA:  Sortirem del passeig de xiprers
que ens porta fins a “Can Buixeres“, deixant a la dreta
el caminet que s’enfila cap el Turó de les Guixeres i de
les Bassotes. Seguirem pel camí que deixa a l’esquerra
l’entrada a “Can Buixeres” tot passant per una masia
enderrocada i un dipòsit d’aigua per a casos d’incendis.
Agafarem el camí de la dreta i pujarem fins a arribar a
una altra cruïlla, on també seguirem a la dreta. El camí
està arranjat i travessa zones boscoses joves, de pi blanc
i algunes alzines joves. El substrat arbustiu és ric, dominat
per llentiscle, bruc o romaní.

Seguirem pujant fins a arribar a dalt de la carena. Aquest
primer tram coincideix amb la RL23 (Ruta Vallès Natural).
Si agaféssim el caminet que s’endinsa a la dreta vers
el bosc ens dirigiríem cap els turons de les Guixeres i
de les Bassotes a Vacarisses. El camí nostre, però, segueix
recte a través d’una baixada de desnivell pronunciat fins
a arribar a baix, on girarem a l’esquerra per seguir l’itinerari
que coincideix a partir d’ara amb el GR-96. Travessarem
la carretera que porta a Vacarisses per sobre del fals
túnel a l’alçada del Restaurant (masia de Can Donadeu)
i a l’alçada de l’entrada a Coll Cardús. Si volem podem
seguir el GR-96, paral·lel a la carretera pel mig del bosc,
que ens porta cap al centre de Vacarisses.
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