
 Montseny: Vall de Santa Fe i turó de Morou  
17 de març de 2021 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Pep Casas, Joan Corbera, Miquel Maymó, 

Esteve Mogas, Pep Pous, Josep Roca. 

 

Distància: 10 km Temps total: 4,30h Altura mínima: 1100 m Altura màxima: 1320 m Desnivell 

acumulat: 379 m+ Cotxes: Miquel Maymó i Esteve Mogas 50 Km. 

 

Ens trobem a les 7 del matí davant del Viena del Ramassar, i sortim en direcció Sant Celoni, fins a 
Santa Fe del Montseny, on aparquem els cotxes. Fa un solet molt agradable, però la temperatura 
és fresca, 5º C. 

A les 8 del matí comencem a caminar seguint 
sempre els senyals del Parc Natural del Montseny 
que tenen un quadrat vermell. Passem per davant 
de l’escola de natura Can Lleonart, la primera que 
hi va haver al país, la Casa Partida, i comencem a 
pujar per un corriol ben fressat enmig de faigs 
majestuosos, ara, és clar, sense lluir la bellesa 
cromàtica de la primavera o la tardor, però 
acompanyats d’esvelts grèvols farcits de fruits 

vermells. Deixem a la dreta un camí amb els 
mateixos senyals, que ens menaria al Pla de 
Mulladius, i continuem enfilant-nos en 
direcció a Morou.  

Arribem a l’esquei de la Cornera (1264 m), un 
conjunt de roques sobre una cinglera; però 
l’alçada de la fageda ens impedeix poder 
veure el paisatge. Més amunt, ens enfilem en un altre castell rocallós (de lluny ens ho semblava 
un castell, però es tracta d’un baluard natural): l’esquei de Morou (1290 m), des d’on, ara sí, 
podem admirar als nostres peus les poblacions properes de Riells i Breda; més enllà, les 
Guilleries i, al fons, el Pirineu força nevat. Ens fem les primeres fotos de grup alçant l’estandard en 
recordança dels nostres PRESOS POLÍTICS I EXILIATS.  

Continuem la pujada, una pujada suau, fins 
al cim del Turó de Morou (1320 m), on ens 
fem més fotografies. Després comencem a 
baixar fins arribar a l’empedrat de Morou, 
una balconada entapissada de pedres de 
granit, amb precioses vistes al Turó de 
l’Home i les Agudes.  

I seguim camí avall. A prop de la font de 
Baladrell, roures, alzines i fins i tot algun pi 
rojalet han vingut a fer companyia als fajos 
omnipresents.  



Amb poca estona arribem al pantà de Santa Fe 
(1086 m). Tres corbs marins ens contemplen des 
d’una illeta de pedres enmig de l’aigua. Sobre la 
resclosa decidim esmorzar, son dos quarts d’onze, i 
ja gairebé hem fet tot el trajecte que teníem pensat 
per avui. 
 

Passejant calmosament, continuem el 
camí per la Fabriqueta, contemplem el poc 
que en queda de l’antic estanyol, i 
tanquem el cercle quan arribem altra 
vegada a l’escola de natura de Can 
Lleonart. 

 

Per allargar una mica la sortida, decidim 
anar a la font del Frare, i després seguir 
rierol amunt fins a la font de Passavets i 
encara una mica més enllà. 

Tornem als cotxes a la una del migdia, i 
anem a dinar al restaurant Tarambana de 
Cardedeu. Ens agrada l’ambientació del 
local i, encara que una mica lents, el menjar 
és bo i molt ben presentat. 

 

 

 

La setmana que ve ens 
trobarem a les 7 del matí a 
la zona esportiva de Corró 
per anar als Cingles de 
Bertí des de Riells.  
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