Mura, Puig de la Balma, Puig Andreu, Turó
dels Ducs, Cova i Roca del Bolet.
27 d’abril de 2022
Assistents: Karin Bruy, Vicenç Catafal, Pep Casas, Mercè Font, Josep M.
Martínez, Esteve Mogas, Ismael Porcar, Pep Pous i Josep Roca.
Recorregut: 14,5 km Desnivell acumulat: 653 m Temps total: 6 h.
Cotxes: Pep Pous i Josep M. Martínez. 55 Km
Avui tornem a estrenar una bonica ruta que no havien
fet mai els Ginesters. Llàstima que de vegades tanta
tecnologia també falla, i ens toca fer alguna marrada
que hauríem pogut estalviar.
Ens trobem a les 7 del matí a can Vicenç de Palou.
Agafem l’AP7, ens desviem per la C58 fins a Sabadell, i
trenquem cap a Matadepera i el Coll d’Estenalles, fins
arribar al bonic poblet de Mura, on aparquem els
cotxes.
Comencem a caminar a dos
quarts de nou, amb una
temperatura
força
agradable. Sortim cap a la
riera, la creuem i anem
direcció al molí i la font de la
Mascarosa, on podem fruir
de
la
xiuladissa
dels
rossinyols amagats entre els
arbusts. Arribem al Torrent
dels
Codolosos,
girem
esquerra i seguim un corriol amb forta pujada que ens porta a la Vila, una masia important.
Passem a prop d’un tancat on pasturen algunes ovelles, i aviat arribem al Puig de la Balma, un
curiós i ben pintoresc llogarret de
quatre cases, algunes d’elles amb la
mateixa balma que els fa de sostre.
Diuen que els caps de setmana
aquest indret s’omple de visitants, i
fins i tot hi tenen un museu rural i un
petit restaurant. Ens hi aturem a
xerrar una estoneta amb una
senyora que viu allà.

Reprenem el camí fent un bon tram de pista, fins
que trenquem a l’esquerra per un corriol. Són les
onze i ens aturem a esmorzar. El sol comença a
picar més fort i ara ja anem tots amb màniga curta.
En poca estona arribem a la Balma del Puig Andreu,
una altra edificació singular, en runes, també
construïda aprofitant la balma.
Els més agosarats grimpem per la roca fins arribar al
cim del Puig Andreu, a 753 m. Les vistes sobre
Montserrat i el Montcau i són espectaculars. Allà
lluny també albirem els cims nevats del Canigó, el Puigmal i la Serra del Cadí.

Continuem cap al Turó dels Ducs,
el més alt d’avui, a 850 metres, i
ens hi fem una fotografia de grup.
Tornem uns metres enrere fins al
camí que ens ha de tornar a Mura.
El seguim una estona, però ens
desviem a l’esquerra per un corriol
no gaire senyalitzat que ens porta a
la Roca del Bolet, i després a la
cova del mateix nom, dos indrets
força curiosos. Després hem de
tornar enrere cap al camí que
havíem deixat.
Arribem a Mura, després de fer una mica de volta
innecessària per una pista que sembla no acabar-se
mai, quan són gairebé dos quarts de tres de la tarda.
Anem a dinar allà mateix, a l’Hostal de Mura. El
menjar és bo, ben servit i a un preu força correcte.
La setmana que ve anirem al Cim del Pla de Pujals (o
Costa Pubilla, per segons qui) des del Santuari de
Montgrony. Ens trobarem a les 7 del matí a la Zona
Esportiva de Corró.
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