Castell de Guanta, Salt de Guanta, Torre Roja
des de Caldes de Montbui
10-març-21
Integrants: Isabel Alcalde, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, Josep Ma
Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Josep Pous, Josep Rona, Manel Roca.
Distància:18,2km Temps:5,58h, Temps en moviment:4,20h, Desnivell: 612m+, Temp:5 graus
Cotxes: 20 km Josep Ma Martínez, Miquel Maymó, Josep Roca.
Ens trobem a Corró de Vall a les 7h, sortim
cap a la zona esportiva de Caldes de
Montbui,on ens esperen en Manel Roca i en
Pep Casas. Ens preparem i comencem a
caminar a tres quarts de vuit, estem a cinc
graus de temperatura i fa fresca.
Iniciem la sortida per l’antic camí de
Sentmenat tot seguint els indicadors de Torre
Roja, a la cruïlla del Roure Gros, deixem la
pista principal i entrem en un corriol que puja
molt dret i directe al cim de Torre Roja
(401m+).El dia és clar i solell. Fem la foto de
grup reivindicativa amb la tristor i demanant AMNISTIA pels nostres presos polítics i exiliats.

A prop de la Torre Roja hi ha el poblat ibèric amb el mateix nom, la torre va ser reutilitzada com a
torre d’guaita, fortificada i utilitzada en època romana i medieval. Seguim fins el Collet de Torre
Roja i prenem la pista que ens portarà al bosc de Guanta, la pista és poc agraïda i feixuga .
Passem a prop del castell de Guanta, avui és un restaurant i obren el cap de setmana, trobem un
corriol de molta baixada que ens porta al salt de Guanta, avui no té aigua. Seguim pel corriol fins
la font del Bou. Hi parem a esmorzar.
Ens fem foto de grup sota un pollancre tombat de fa anys que encara és viu.
Reprenem la caminada direcció a Sentmenat, al passar per la masia de can Senosa girem a
l’esquerra cap el collet de Torre Roja, seguim baixant, a l’arribar al Roure Gros tanquem la circular
d’avui. Fem un petit reagrupament i directes cap a Caldes on arribem a tres quarts de dues.
Hem fet més de 18km. Una bona i assolellada matinal.

Anem a dinar al Centre Cívic La Fonteta de Sant Feliu de Codines, molt espaiós i ben tractats. A
postres brindem amb cava per l’aniversari d’en Josep Ma Martínez.
La propera setmana, si seguim confinats, anirem a Santa Fe del Montseny. Si aixequen el
confinament anirem a Senfores a Osona.
Sortirem a les 7 h del matí.
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