Torree Roja,, Saltaant de Guan ta, Caastell de
d
Sentm
menat des dee Caldees 29 dee març de 2017
Integran
nts: Josep Carbonell, Joan Corrbera, Joseep M. Farn
nés, Josep M.
Martínez
z, Miquel M
Maymó, Manel Molina, Josep Oraanias, Isma
ael Porcar (i la
Neret), Josep
J
Roca
a i Josep Ro
odri
Distànc
cia projecta
ada: 15,05k
km amb a ltures: 15,1
13km
Te
emps: 5,18
8h
Cotxe: 18 Josep C
Desnive
ells: 191m
Acumu
ulat: 330m
Carbonell i Is
smael Porca
ar
Ens tro
obem al pàrquing
p
de
d Ponent de
Granolle
ers a les 7 del matí. Som
S
puntua
als i
anem cap a Caldes
C
de Montbui on
aparque
em a la zo
ona esportiv
va. A les 7
7:37
comenccem l’excurssió seguint els rètols d
de la
Torre Roja pel camí de
e Sentme nat.
Intentem
m pujar dire
ectes, però després d’’uns
intents optem perr pujar per la pista. En
arribar al collet de
e la Torre Roja
R
trenqu
uem
cap al sseu poblat Ibèric i fins
s a la mate
eixa
Torre Roja, que
e pren el nom de la
fortificacció de la seva torrre de gua
aita.
Edificacció reutilitza
ada en èp
poca roman
na i
també e
en la medie
eval. Retorn
nem un currt tram i seg
guim la ruta
a pel collet del Català, el pla de les
Absoltes i el bosc de can Sen
nosa, on pre
enem el PR
R C-48. Pas
ssem per laa font de Bo
ou i travessem
la riera de Sentme
enat o d’Aigua-senosa, fins apropa
ar-nos a la base del saaltant d’aigu
ua de Guan
nta.
Despréss d’una estona retorn
nem cap a la font de
e Bou on parem
p
a essmorzar a 2/4
2 d’11h. En
arrenca
ar de nou se
eguim el currs de la rierra pel PR es
smentat fins
s al castell dde Sentmenat, que és un
gran ed
difici gòtic reconstruït
r
sobre
s
base
es més antigues. Reprrenem el caamí per l’am
mple pista del

camí ve
ell de Calde
es de
Montbui, que empa
alma
amb el camí iniciall que
ens po
orta a l’apa
arcament. H
Hi arribem a la
1h me
entre fem uns
estirame
ents
deccidim
anar
a
dinar
al
restaura
ant el Re
emei.
En arriibar visitem
m el
santuarri de la Marre de
Déu
del
Re
emei.
Despréss ens entaulem
al resta
aurant i en arribar a la sobrettaula
decidim
m que la pro
opera
setmana
a anem al Munt
M
des de
e Sant Boi de
Lluçanè
ès. Sortirem
m a
les 7 h. de Llerona.
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