
Puig Vicenç des de Torrelles de Llobregat 
6 d’abril de 2022 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Karin Bruy, Vicenç Catafal, Pep Casas, Mercè 

Font, Josep M. Martínez, Tere Pintó, Ismael Porcar, Pep Pous i Josep Roca. 

Recorregut: 14,21 km Desnivell acumulat: 635 m Temps en moviment: 

4h 11 min Temps total: 5 h 43 minuts. 

Cotxes: Pep Pous i Josep M. Martínez. 55 Km 

 

Avui fem una ruta totalment 

nova per als Ginesters, el 

Puig Vicenç, des de 

Torrelles de Llobregat, En 

Josep Maria Martínez i la 

Mercè feia temps que hi 

insistien, i realment els hem 

d’agrair que ens hagin fet 

conèixer aquests bells 

indrets de la Serra de 

l’Ordal, una sortida bonica, 

gens senzilla, que ha superat amb escreix les nostres expectatives.   

 

Ens trobem a les 7 del matí a can Vicenç de Palou. Agafem l’AP7 

i, per un embolic de carreteres i autovies curulles de trànsit de 

gom a gom, arribem a Torrelles de Llobregat, i deixem els cotxes 

al pàrquing de Catalunya en Miniatura. 

 

Comencem a caminar a les 8 del matí. Fa una mica de fresca, i 

ens abriguem força, encara que, de mica en mica, durant el matí 

ens haurem d’anar traient capes fins arribar a anar amb màniga 

curta. Baixem fins al poble i, de la plaça del Països Catalans 

prenem una pista ampla que puja fins al Coll de la Serra de Can 

Ros (259 m).  

 

Continuem 

pista amunt, 

per un bosc 

mediterrani de 

pins amb un dens sotabosc de rebrots d’alzina, 

mata i roldor, fins que ens desviem uns pocs 

metres cap a la dreta per descobrir, enmig de 

bons exemplars d’alzines i cirerers d’arboç, una 

barraca de pedra seca on antigament hi havia 

hagut camps de vinya.  

 



Deixem la pista i ens enfilem per un corriol molt dret que ens 

mena a la Penya del Cucut, un conjunt de roques bellament 

esculpides per la natura. Per seguir amunt ens hem de valer 

d’unes cordes que ens simplifiquen la grimpada.  

 

Arribem una esplanada per on travessa la pista, que ha hagut 

de fer molts revolts per arribar fins aquí. Com que ja son les 

onze, ens hi asseiem per esmorzar.  

 

 

 

 

Seguim pujant una estona més, 

sempre per corriols força encrespats, 

fins que arribem al Puig Vicenç, el 

petit sostre d’avui, a 468 metres. Des 

d’aquí s’atalaia tota la serra de 

l’Ordal, Collserola, Barcelona i, més 

enllà, els massissos de Montserrat, 

Sant Llorenç, i fins i tot el Montseny. 

La baixada per l’altre vessant de la 

muntanya és més tranquil·la. Passem 

prop de les coves de Can Riera, avui 

tancades al públic i, quan tornem a ser al 

Coll de la Serra de Can Ros, ens 

desviem a la dreta per uns camps de 

cirerers encara florits, però que ja 

comencen a tenir fulles.  

 

Arribem a Torrelles per la plaça de 

l’església, i d’allà baixem fins a la riera; travessem la carretera per un curiós pont de ferro, i 

continuem fins arribar als cotxes. Són més de les dues del migdia, i anem a dinar allà al costat 

mateix, al restaurant Can Balasch de 

Baix. El menjar és bo, encara que una 

mica justet, però ben servit i a molt bon 

preu. 

La setmana que ve és Setmana Santa, i 

són molts els que diuen que no podran 

venir. De tota manera, quedem a les 8 

del matí a la zona esportiva de Corró  

per anar al Matagalls i a Sant Segimon 

des de Collformic, ja que no es va 

poder fer la setmana passada a causa 

del mal temps. 
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