
Sant Sadurní de Gallifa 
16 de febrer de 2011   
 

Integrants: Josep Carbonell, Ricard Caussa, Pep Comas, Joan 
Corbera, Josep M. Farnés, Josep Oranias, Ismael Porcar, Josep 
Roca, Jaume Ventura i Salvador Vilà 

 

Distància: projectada 14,27 Km.amb altures 14’86 Km. Temps 5’40 h  
Desnivells: total 431 m. Amb altures 601 m. Cotxe: 35 Km. Josep Carbonell i Ismael Porcar 
 
Ens trobem als Gorcs a les 8 del 
matí i marxem cap a la Garriga on 
travessen per sota la C-17 i entrem 
a l’Ametlla. Seguim cap a Bigues i 
Sant Feliu de Codines. Anem cap a 
Gallifa i aparquem al km. 14’5 a 
l’entrada de la pista forestal de can 
Roca. Comencem la nostra 
excursió a les 8’52 i seguim per 
aquesta pista. Arribem a un pont 
que no creuem fins a un trencall 
que ens marca la nostra ruta. La 
pujada es ferma i avancem per 
corriols fressat per les motos. Hi ha 
nombrosos camins i la nostra tria 
ens dificulta l’ascens. Pugem pels Sots de la Roca fins al Collet de Termes. Al cap d’una 
estona avancem per una pista. Havíem de seguir per un camí dins el bosc, però ens 
adonem que anem paral·lels. Ens hem dispersat en diversos grups. Hem d’aturar els 
capdavanters que no han trencat per retrobar la ruta. Després d’uns dubtes seguim una 
ampla pista que ens condueix al nostre camí. El prenem, aquest supera el Torrents de la 
Pujadetes, ran d’una cinglera. Parem quan ja són les 11 h. per esmorzar en una 
clariana, on ens toca el sol per primera vegada. Fa un dia gris i emboirat, però tenim 
esperança que al migdia clarejarà, segons han anunciat els metereòlegs. Seguim 
vorejant el Sot de les Avellanades, trobem una vergonyosa escampada de deixalles i 

enfilem el darrer tram que ens porta a Sant Sadurní. 
En aquesta pujada el grup es parteix. Uns optem a 
avançar per un corriol i la resta seguim la pista. 
Arribem tots dos grups a l’ermita romànica de Sant 
Sadurní de Gallifa a les 12 i ¼, quasi al mateix temps. 
Anem fins a la Mola (942 m). Després d’un petit 
descans, aprofitem per visitar l’exterior de l’ermita i 



l’habitacle que té adossat. Gaudim que el dia s’ha aixecat i contemplem la vall. 
Anomenem les diverses cingleres que apareixen al nostre davant i distingim Barcelona 
en la llunyania. Tenim una incertesa a l’hora de baixar. Comencem per la pista i seguim 
per un corriol, que mentre el baixem sentim una col·lecció d’exclamacions admiratives. 
Baixa molt dret i té trams dificultosos, que ens fan prendre moltes precaucions. A més 
trobem nombrosos arbres tombats que ens obliguen a fer difícils equilibris. Després 
seguim per un tram més normal, més o menys planer. Passem per can Roca i tornem a 
l’aparcament. Hi arribem al voltant de 2/4 de 3 h. L’excursió ha durat quasi 6 hores i 
prenem la merescuda cervesa de muntanya. Anem a dinar i al primer intent al Tastet, 
que el dimecres està tancat. Davant de l’hora tardana ens arribem a l’Olimpo de Caldes 
de Montbui. L’exterior anuncia el dintre d’aquell xiringuito, on ens fan un dinar per sortir 
del pas. A la sobretaula decidim que la propera setmana s’anirà a Cap Norfeu des de la 
Cala Montjoi. Sortirem a les 7 h. del Ramassar.   
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