
Sant Sadurní des de Gallifa 
21 de desembre de 2022 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Pep Casas, 

Vicenç Catafal, Joan Corbera, Mercè Font, Josep M. Martínez, Esteve Mogas, 

Ismael Porcar, Pep Pous i Josep Roca. 

Distància: 12, 31 km Alçada màxima: 944 m Alçada mínima: 396 m Desnivell acumulat: 652 m 

Temps en moviment: 3 h 42 min. Temps total: 5 h 20 min  

Cotxes: Jaume Bertran, Josep Maria Martínez i Pep Pous. 25 Km 

 

Ens trobem a les 7 del matí a la 

zona esportiva de Corró. Sortim 

per la C-1415b fins a Caldes de 

Montbui, després per la C-59 a 

Sant Feliu de Codines, on ens 

aturem a fer un cafè, i seguim per 

la BP-1241 fins a Gallifa. Gairebé a 

la sortida del poble deixem els 

cotxes en un aparcament a 

l’esquerra de la carretera. És un 

quart de nou del matí i fa bon dia, 

encara que hi ha boira a dalt de la 

muntanya. Aquesta nit ha plogut, i 

la temperatura és de 10 graus.  

 

 
Comencem a caminar per un corriol que surt just al 
davant del pàrquing. Estem a 538 metres. La pujada, 
sota un bosc mixt de pi bord i alzina, és costosa. 
Arribem al Collet de Sant Sadurní, a 854 metres, on 
trobem el camí dels Feliuans, que baixa cap a la masia 
de la Roca, les pistes que porten a Castellterçol i al mas 
de Sobregrau, i la que puja al cim de Sant Sadurní. 
Nosaltres, però, continuem amunt per un corriol i poc 
abans de les 10 arribem al cim de la muntanya, a 942,3 
metres d’alçada. 

 
 
 
 
Contemplem la bonica ermita romànica del 
segle XI i el seu absis llombard, i anem a la 
punta del cingle, des d’on contemplem una 
magnífica vista dels dos Vallesos a vol d’ocell, 
i molt més enllà. Fem la clàssica fotografia de 
grup, i ens asseiem a esmorzar. 
 
 
 
 



La baixada, des del collet, la fem pel camí dels 
Feliuans, un sender estret i molt erosionat que va 
fent ziga-zagues fins a la masia de la Roca sota un 
alzinar frondós. Arribats al punt on altres vegades 
havíem deixat els cotxes, travessem la riera per un 
pont, passem per sobre de la masia, i arribem a la 
carretera al Km 11, en un indret que anomenen el 
pla de la Mina.  
 

 
Des d’aquí, fent 2 quilòmetres per carretera 
asfaltada seria fàcil tornar al punt d’origen; però 
decidim continuar amb la ruta publicada a wikiloc, i 
baixem fins al Gorg Negre (a 396 m) per un camí 
on hi entrenen sovint motos de trial i l’han tornat 
relliscós i de mal passar. Sense haver-ho previst, 
se’ns ha fet el pas més difícil i carregós de tota la 
jornada.  
 

Des del Gorg Negre, un paratge bonic del que 
no en podem a gaudir, prenem un camí que va 
seguint la riera i puja suaument, passant pel 
Gorg de les Anguiles, enverdit de llenties 
d’aigua, fins que veiem les primeres cases del 
poble de Gallifa. D’aquí, en pocs minuts arribem 
als cotxes. Són tres quarts de dues del migdia.  
 
 
 
 
 

 
Anem a dinar a la fonda del Remei de Caldes de Montbui, 
on se’ns hi afegeix el company Ferran Mur. Com sempre, 
bon menjar, bé de preu i molt ben servits. Comentem que 
la setmana que ve potser faltarà força gent, perquè 
coincideix enmig de festes. Anirem a les Esquerdes de la 
Freixeneda, des de Vidrà. Ens trobarem a les 7 del matí a 
la zona esportiva de Corró de Vall. 
 
 
  
Fotografies: Joan Corbera i Pep Casas 

Text: Pep Casas 
 
 
 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/gallifa-a-sant-sadurni-121647410 
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