
Roca Centella  
29 de febrer de 2012   
 

Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep 
Maria Farnés, Julià Pratginestós, Josep Roca i Salvador Vilà 
 

Distància: projectada 18’23 Km. amb altures 18’52 m. Temps 5’52 
Desnivells: total 747 m.  Acumulat 890 m.   Cotxe: 12 Km. Josep Carbonell i Josep M. 
Farnés 

Ens trobem a les 8 al Gorcs, i 
sortim puntuals cap a la Garriga. 
Aparquem al Consorci del Moble. 
Comencem a caminar a les 8’18 
h i passem pel túnel que ens 
permet travessar la via del tren. 
Prenem el sender PR C-33, que 
segueix per una ampla pista. i pel 
costat de la font de l’Enrrabiada, 
seguim un tram paral·lel del 
torrent d’en Riera. Més endavant 
tenim una amplia vista sobre la 
Garriga i fins a Puiggraciós. Hi 
destaquem la visió sobre 
l’explotació agrària d’en Vicens 
Catafal. Arribem al Pla dels 
Temporals i quan arribem al peu 
del Turó de Sant Cristòfol ens bifurquem. Quatre avancem per un sender i els altres tres 
seguim la pista. Ens retrobem a l’església de Sant Cristòfol de Monteugues, on estan al 
voltant d’un desmantellat pessebre. Deixem el PR i avancem cap a Can Valls, on pugem 

directes pel camí del 
Pla de la Batalla. 
Passem ran de la 
singular alzina de 
Can Valls i quan 
arribem al Pla de la 
Batalla trenquem 
cap al pic de Roca 
Centella (1000,5 m). 
Hi arribem a les 11 i 
parem per esmorzar. 
Fem la foto 
col·lectiva i hom opta 
per voler baixar pel 
dret. Davant les 
dubtoses perspec-
tives retornem al 
Roca Centella i 
baixem pel mateix 
camí de pujada fins 
al Pla de la Batalla. 
Després optem per 
l’altre costat i la 
intuïció fa que no 



encertem prou bé el camí. Fem unes ziga-zagues i arribem al Coll de Carpis. Decidim 
baixar per la pista que ens porta a Can Prades, en ruïnes, i baixem fins a tocar unes 
cases de la Garriga. En aquest punt en Pep Comas i en Josep Carbonell baixen fins a la 
carretera de Samalús on ens esperaran. La resta seguim per un fressat sender fins que 
anem directes a la Sati. Travessem un pas nivell i voltem la citada fàbrica. Arribem a la 
carretera i seguim fins a l’aparcament. Hi arribem a les 
14’10 h. Anem dinar a Can  Candelich de Samalús. Pel 
camí recuperem els dos companys i a 2/4 de 3 arribem 
al restaurant. Hem convocat a la taula en Jaume 
Muntan i podem observar en directe la seva vitalitat i 
les seves ganes d’incorporar-se aviat. En Josep 
Oranias havia previst també compartir la taula, però 
problemes, que li sorgeixen a darrera hora, no li 
permeten. A la sobretaula decidim que la propera 
setmana anirem de Torruella de Montgrí a l’Escala. 
Deixarem un cotxe a cada punta per permetre una ruta 
lineal, sense haver de tornar caminant al punt d’origen. 
Sortirem a les 7 del Ramassar. 
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