
 

 

Sortim de l’alberg Viladoms de Baix (1) i prenem a la dreta el camí que marxa paral·lel 
a la carretera en direcció a Castellbell i el Vilar. Aquest camí mor a la carretera, que 
seguim durant quasi un quilòmetre. Abans d’un revolt a la dreta, poc després del 
senyal que ens indica el quilòmetre 6 de la carretera, trobem a la dreta un camí (2) que 
marxa cap al Mas Can Gall de Baix i que voreja uns prats. Quan aquest camí gira a la 
dreta en direcció a la casa, neix a l’esquerra un altre camí que ens duu al barri de Can 
Prat. Aquí la ruta que seguim coincideix amb el GR-5 i la Ruta dels 3 Monts, així que 
les seves marques ens ajudaran a seguir el recorregut cap a Montserrat. Travessem la 
Urbanització Can Prat. 3- Desprès de què el carrer dibuixi dos revolts molt pronunciats 
a l’esquerra per tal de vorejar unes cases, arribem a una cruïlla i prenem el carrer de la 
dreta que ens duu fins a la Bauma. 4- Travessem un pont per sota i, tot seguit, girem a 
la dreta i pugem unes escales que ens porten a la part superior d’aquest. Des d’aquí, 
seguim a l’esquerra una camí que marxa paral·lel a les cases. Per aquest camí passa 
el Camí Ral de Terrassa a Manresa, que nosaltres seguirem fins a Sant Vicenç de 
Castellet, i que es troba senyalitzat amb marques de pintura grogues i vermelles.  5- El 
sender acaba a la carretera BV-1273, uns metres per sota de l’estació de Castellbell i 
el Vilar. Prenem la carretera a la dreta i amunt i, en un revolt molt pronunciat a la dreta, 
(6) l’abandonem i ens dirigim cap el Vilar.  Travessem el poble pel carrer del Vilar i ens 
dirigim cap al poble de Castellbell. En arribar al final del carrer, deixem un camí que 
marxa a l’esquerra i avall i seguim pel camí que marxa per la dreta de l’església.  7- 
Abans de dibuixar un revolt molt pronunciat a la dreta, deixem un carrer a mà 
esquerra. Seguint aquest carrer avall, arribarem al Burés. 8- Prenem a la dreta la 
carretera C-1411-A. 9- Pocs metres més endavant, arribem a la Plaça de Lluís 
Companys, travessem la carretera i la resseguim per l’altre costat fins a arribar al final 
del parc. Allà hi trobem un pont que travessa el Canal de Burés. Seguirem per sota 
d’aquest pont i paral·lels al canal. 10- Resseguim primer el canal i desprès el Riu 
Llobregat, i avancem fins que aquest últim dibuixa un gran meandre. 11- El sender per 
on veníem mena a un petit torrent que haurem de travessar. El pas per fer-ho no és 
gaire evident i pot variar en funció de les pluges. Buscarem la millor opció per 
travessar-lo. Un cop a l’altre costat del torrent, a uns 50 o 60 metres, trobarem una 
pista molt ampla que seguirem cap a l’esquerra. 12- El camí avança durant uns 
centenars de metres paral·lel al Riu Llobregat, posteriorment, comença un suau 
ascens on deixem dues pistes a mà esquerra que marxen avall, la segona d’elles 
desprès de que la pista dibuixi tres revolts molt pronunciats. 13- Travessem per un 
pont l’autopista C-16. 14- Arribem a una zona planera i a l’esquerra del camí trobem 
diverses construccions enrunades. Deixem una pista que ens arriba per mà dreta i 
seguim recte i avall. Poc desprès, passem pel costat d’un peatge de l’autopista. 14- 
Travessem l’autopista C-16 per un pas soterrat i un cop a l’altre costat, seguim a la 
dreta. 15- El camí gira a l’esquerra en direcció a l’oest fent un canvi brusc de direcció. 
Uns 200 metres desprès, travessem per sota de la línia del ferrocarril i girem cap a mà 
dreta. 16- Avancem paral·lels a la línia del ferrocarril i trobem les primeres cases de 
Sant Vicenç de Castellet. En aquest punt, enllacem amb el Passeig de Francesc Macià 
que seguirem fins que desemboca al Carrer del Primer de Maig. Travessem aquest 
carrer i seguim recte, ara però el carrer canvia de nom i es diu Carrer de Maria 



Gimferrer. Seguim recte fins a la Plaça de l’Ajuntament. 17- Un cop allà, girem a 
l’esquerra pel Carrer del General Prim, i el seguim fins que mor a la Plaça del Pi. Allà 
girem a la dreta i ens dirigim a l’Avinguda del Secretari Canal que seguim a l’esquerra 
creuant la línia del ferrocarril. Aquesta avinguda desemboca al Carrer de l’Enginyer 
Llansó, que seguirem a l’esquerra travessant el Riu Llobregat per un pont. 18- 
Travessem per sota la carretera C -55 i prenem el primer carrer a mà dreta anomenat 
la Carretera Vella. 19- Travessem la Riera de Castellet i seguidament, prenem a 
l’esquerra el Carrer de Castellgalí, que més endavant canvia de nom i passa a ser el 
Carrer de Maria Aurèlia Capmany. El seguim fins al final. 20- Seguim una pista a la 
dreta que guanya alçada suaument i que ens porta fins al polígon industrial Pla del 
Camí. Un cop allà, seguim a l’esquerra i avall. 21- Prendrem el tercer carrer que 
trobem a mà esquerra, anomenat Carrer de Jacint Verdaguer, i el seguirem uns 200 
metres aproximadament fins a trobar, a mà dreta, un pont per a vianants que ens 
servirà per travessar la carretera C-55. 21- Creuem el pont i seguim una pista que 
marxa en paral·lel a la carretera resseguint el nus viari que generen les sortides de la 
carretera C-55. 22- Girem a la dreta i travessem per un pont el Riu Cardener. 23- 
Travessem la línia de ferrocarril i deixem una pista que marxa a mà dreta.  Seguim en 
tot moment en direcció al nord-oest, i arribem a la cruïlla de tres camins (24). El de 
l’esquerra, duu cap a Can Font, el de la dreta va cap a Dosrius. Seguim recte. 25- 
Deixem a mà dreta la pista que es dirigeix cap al Turó de Sant Jeroni i seguim a 
l’esquerra per una curta pujada. Uns metres més endavant, passem per davant d’una 
planta de reciclatge. 26- Desprès de passar per davant d’una gran bassa, la pista 
dibuixa un revolt molt pronunciat a l’esquerra. Deixem dues pistes que marxen a mà 
esquerra i que més endavant s’uneixen. Comença l’ascens que ens durà fins al 
polígon Bufalvent. Seguim en la mateixa direcció que portàvem, en direcció al nord. 
27- Arribem a un carrer asfaltat i girem a l’esquerra. Aproximadament 100 metres més 
endavant, ens desviem cap a la dreta pel Carrer de Miquel Servet.  Desprès d’una 
rotonda, el carrer canvia de nom i passa a dir-se Carrer Narcís Monturiol. El seguim 
fins que mor a la carretera BV-1225. 28- Girem a l’esquerra per aquesta carretera i 
travessem per un pont la carretera C-55. 29- Un cop creuat, prenem el primer carrer 
que trobem a mà esquerra, el Carrer de Domènech i Muntaner. El seguim fins que mor 
a la carretera del Pont de Vilomara. 30- Seguim a la dreta la carretera del Pont de 
Vilomara  i l’abandonem pel primer carrer que ens arriba per l’esquerra, el Carrer Nou 
de Santa Clara. El seguim. El carrer canvia de nom, primer per dir-se Carrer de Sant 
Bartomeu, i després Carrer de les Escodines. En arribar a la Plaça Sant Ignasi, torcem 
a l’esquerra. Prenem el Carrer Sobrerroca, el segon a l’esquerra, i tombem a la dreta 
fins a la Mare de Déu del Carme. L'alberg queda just al davant. 

 

 

 

 

  


