
Sant Sebastià de Montmajor des de Sant 
Feliu de Codines 
22 de febrer de 2023 

 

Assistents: Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Pep Casas, Mercè Font, 

Josep M. Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Ismael Porcar, Pep Pous, Josep Roca i Esteve 

Viñolas. 

Distància: 17,75km Alçada màxima: 571 m Alçada mínima: 348 m Desnivell acumulat: 582 m 

Temps en moviment: 3 h 23 min. Temps total: 5 h 42 min  

Cotxes: Jaume Bertran, Josep Maria Martínez i Esteve Mogas.19 Km 

 

Ens trobem a les 7 del matí a la zona esportiva de 

Corró. Sortim per la C-1415b fins a Caldes de Montbui i 

després per la C-59 fins a Sant Feliu de Codines. 

Deixem els cotxes a l’aparcament de la Fonteta, i anem 

a fer un cafetó al Tot Cafè, a la Travessia. Comencem 

a caminar a un quart de nou del matí; fa un dia una mica 

calitjós, però no pas fred. Estem a 476 metres sobre el 

nivell del mar.  

 
 
 

Travessem el curiós pont de la rectoria, passem pel davant 
de l’església i des de la carretera de Sant Llorenç, just on 
fins fa poc hi havia el monumental Pi de les Arreletes, 
prenem una drecera que baixa en picat fins al sot de ca 
n’Ullar i torna a pujar una mica fins a trobar el camí de les 
Elies, a l’alçada de la Buana. Hem estalviat uns quants 
revolts. 
 
Seguim per la pista que va baixant paral·lela al torrent, 
entre el turó de Solanes, a la dreta, i el Puig del Prat, a 
l’esquerra. Arribem prop de la casa de les Elies, i 
travessem la riera per un pont. Som al punt més baix de la 
ruta d’avui, a 350 metres.  
 
El camí es comença a enfilar fent ziga-zagues. Deixem a 
la dreta les masies restaurades de la Vila i el Genestós i 
arribem on hi ha un dipòsit d’aigua. Des d’aquí deixem la 

pista i prenem un camí més estret que surt a la dreta. 
Un tros enllà, unes fites ens indiquen que ens hem 
d’enfilar per un corriol a l’esquerra que, en pocs 
minuts ens porta a Sant Sebastià de Montmajor, a 
527 metres, un poblet menut i ben arreglat que 
pertany al municipi de Caldes de Montbui. L’església, 
un edifici romànic del segle XI amb absis 
quadrangular i un campanar de dos pisos, és un dels 
més bonics de tota la comarca. Llàstima que només 
l’obren els caps de setmana i no podem veure les 
boniques pintures murals de Vila Arrufat ni el retaule 
renaixentista. Ens asseiem als bancs que hi ha al 



defora i, tot i que encara no són les 10, ho aprofitem per 
esmorzar i fer-nos la tradicional fotografia de grup. 
 
La tornada la comencem refent un tros del mateix camí. Quan 
arribem al pont de les Elies, però, girem a l’esquerra riera 
amunt, passem el Gorg de les Elies i anem a visitar la capella 
de la Mare de Déu del Grau, anomenada popularment Mare 
de Déu de les Xinxes 
perquè se l’encomanava 
per protegir persones i 

animals d’aquests insectes. (“Per la vostra anomenada mateu la 
xinxa del cau. Siau la nostra advocada, Nostra Senyora del 
Grau”, deien els Goigs que se li cantaven). Malauradament, hem 
trobat aquesta ermita romànica amb la porta tapiada i el sostre 
enfonsat, quan fa ben pocs anys encara s’hi deia missa el dia de 
l’aplec. 
 
Baixem un tram de camí fins a travessar la riera, i ens enfilem 

per un corriol en 
ziga-zaga fins 
arribar prop del 
Fonoll, antiga 
masia on sempre 
hi havien fet 
menjars i avui convertida en restaurant de caps de 
setmana. Surt la propietària, que primer ens diu que 
anem per un camí privat i que hem de tornar enrere; 
però després de parlar amb ella, ens obre les portes 
del barri i ens deixa passar pel mig de la finca. 
Passem la font del Fonoll, ben seca, l’antic 
restaurant de la Baliarda, avui tancat, i seguim una 
pista ampla que ens porta a l’encreuament amb la 
zona esportiva de Solanes.   

 
Just abans d’arribar a la carretera de Sant Feliu a Gallifa agafem un corriol a mà dreta que baixa 
fins al cementiri de Sant Feliu. Des d’aquí, en pocs minuts tornem a ser a la Fonteta, on hem deixat 
els cotxes. Són dos quarts de dues del migdia. 
 
Anem a dinar a la fonda del Remei de Caldes de 
Montbui. Com sempre, bon menjar, bé de preu i 
ben servits. 
 
La setmana que ve farem un passejada fins a 
l’església de Santa Quitèria. Ens trobarem a les 
8 del matí a Palou, a can Vicenç. 
 
  
Fotografies: Miquel Maymó, Pep Pous, Karin 

Bruy i Pep Casas 

Text: Pep Casas 
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