DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT DE LA 6a CAMINADA DE RESISTÈNCIA MOLLET - MONTSERRAT 2020
Km.
0,000 km: Pavelló de la Riera Seca (alt. 60 m), sortida. Rodegem el Pavelló de la Riera Seca i a continuació travessem la Ronda de Can Fàbregas
per aproximar-nos al Parc de les Pruneres. A continuació prenem el Carrer de la Pau fins al Carrer Anselm Clavé on girem a l'esquerra. A continuació,
atravessem La Rambla i prenem el Carrer Berenguer. Travessem l’av. Jaume I i prenem l’av. Rafael Casanova fins a trobar l’Estació de tren de Sta.
Rosa ca caldrà passar amb molta cura. Seguirem recte i trobarem a la nostre esquerre el Parc de la Farinera Moretó. A partir d’aquest punt es
comencen a trobar les marques de la Caminada Mollet-Montserrat. Seguim recte fins el Parc dels Bombers de Mollet.
1,204 km: Parc Bombers Mollet (74 m),a partir d’aquest punt Prenem l’antiga carretera de Sabadell, anant a la recerca del recinte del CIM Vallès.
2,614 km: Sta. Perpètua de Mogoda, CIM Vallès (72 m), entrem al CIM Vallès, seguint endavant i buscant la sortida a l´altra banda del recinte.
Voregem la rotonda que ens trobem just davant per agafar l’Av. Mollet, per a entrar a Santa Perpètua. Seguim recte fins a la següent rotonda, on
anirem a la dreta per l’Av. Santiga. Seguim endavant i quan el carrer fa una corba oberta a l´esquerra, prenem a la dreta el C/ Poeta Maragall, fins al
final. Ens trobem el C/ de la Creueta i anem a la dreta per agafar immediatament, a l’esquerra, el C/ Catalunya. Seguim recte fins travessar l’autopista
AP-7 per sota.
4,094 km : Sta. Perpetua, Pol. Ind. Ca n’ Oller (76 m), 
havent creuat l’autopista, just a l’esquerra, veurem un camí de terra que ens porta per
darrere de les naus del polígon. Guanyem alçada suaument.
5,044 km: Polinyà (123 m), hem pujat per una zona de camps i trobarem un encreuament de camins a Ca n´Oller. Hem de seguir recte, passant pel
pont que creua el vial del polígon. El camí ens porta cap al centre del poble, tot seguint el Passeig de Sanllehí. Aquest passeig desemboca
directament al C/ dels Ametllers, i d’aquí al C/ de Montserrat Roig. Entrem al C/ d’Ernest Lluch, que ens porta al Passatge de Can Carol, curt. En
arribar al final, girem a la dreta, i 100 m més endavant, girem a l’esquerra creuant una riera, seca, per a agafar una pista que ens endinsa en el bosc.
A 50 m trobem una altra pista, més petita, que caldrà prendre i seguim endavant pel mig del bosc.
8,344 km: Camí vell de Polinyà (170 m), arribem al camí vell de Polinyà, en un encreuament de camins, on girarem a l’esquerra i el seguirem fins
arribar al barri de Torre Romeu.
9,604 km: Torre Romeu (189 m), ens trobem en un petit parc i girem a l'esquerra per a agafar el C/ De Susqueda fins a arribar a una Biblioteca. En
aquest punt girarem a la dreta per prendre el C/ de Saboredo que el seguirem fins a travessar un parc. A continuació girarem a l’esquerre fins a trobar
la Ronda de l’Ebre que prendrem a la dreta, i la seguirem fins al Camí de Torre Romeu on girarem a l’esquerre. De seguida girarem altre cop a
l'esquerra per agafar el C/ del Riu Ripoll que ens portarà paral·lels al riu.
10,464 km: Riu Ripoll ( 128 m), Travessem a l’altra banda del riu a través d’un pont i seguim en direcció nord. Travessem el Camí de Torre Romeu i
seguim en direcció nord per el marge esquerre fins a trobar un bloc de pedres al costat d’una masia en runes que ens permetrà passar el riu. Seguim
en la mateixa direcció fins a arribar al Molí de Can Amat.
13,932 km: Molí de Can Amat (156 m) (AVITUALLAMENT, Esmorzar), al costat d’una fàbrica tèxtil i en un petit parc amb bancs. Deixem a la dreta
la indústria i continuem per la pista pel mateix costat del riu Ripoll.
17,624 km: Riera de Ribatallada (203 m), aquí trobem un panell indicador a St. Julià d´Altura. Deixem la pista del riu Ripoll i girem a l'esquerra per
una pista tot seguint el curs de la riera.
19,314 km: Sant Julià d’Altura (297 m), finalitzada la pujada, girem a l'esquerra i passem al costat de l’ermita de St. Julia d´Altura, a prop d’una zona
de barbacoes amb bancs i taules. Seguim recte fins a trobar un gran aparcament al costat d’uns dipòsits, on girarem a la dreta fins a arribar a la
carretera BV-1248.
20,339 km: Ctra Sabadell-Matadepera (277 m), un cop passada la carretera prenem la pista cap a la dreta i la seguim tot evitant un camí que surt a
la dreta en un gran revolt. Arribem a un encreuament de camins, on seguirem recte. Evitem una pista que surt a la dreta i seguim pujant fins a arribar
a trobar la mateixa pista que hem deixat anteriorment i girem a l'esquerra. Al cap de pocs metres arribem a un encreuament on agafarem una pista
principal que ja no deixarem i anirem seguint els pals indicadors que ens indiquen el camí cap al Torrent de la Batzuca. La pista s’acaba en un
encreuament on trobarem un pal indicador on girarem a l’esquerre.
23,814 km: Torrent de la Batzuca (343 m), aquí la pista gira a la dreta, però nosaltres seguirem recte per un corriol, endinsant-nos en un petit bosc.
Travessem el Torrent de la Batzuca i superem un petit ressalt fins a trobar un camp de conreu, on girem a la dreta.
23,974 km: Carretera (338 m), tot seguint per la vora dreta del camp, arribarem a una carretera, on hem d’anar a la dreta i posar-nos al costat
esquerre. Just abans de la Torre de Mossèn Homs veurem un camí que baixa i deixa la carretera; caldrà prendre’l i seguir-lo. Passem al costat d’una
petita depuradora i de seguida trobarem una pista que caldrà seguir a l’esquerra. Creuem el Torrent de la Grípia, per un pont, i la pista comença a
pujar fins a arribar a una gran masia. Voregem la masia per la dreta i deixem el camí que porta a la carretera, per a prendre un camí a la dreta, que
ens portarà fins a una rotonda.
25,334 km: Terrassa (341 m), som a l’entrada de Terrassa. Voregem la rotonda per l’esquerra i prenem l’Av. de Font i Segué. Travessem els carrers
sempre pels passos de vianants. En arribar l’encreuament amb l’Av. del Vallès, caldrà passar per sobre del pont de la riera de les Arenes i continuar
recte per l’Av. Portugal (B-40). Arribem a la caserna dels Mossos d’Esquadra de Terrassa (AVITUALLAMENT 25,820 km, a la plaça d’Antoni Escudé)
i travessem a l’altra banda de l’Av. Lacetània. Seguim recte on a l’altura d’una rotonda girem a la dreta i la primera pista altre cop a la dreta. Seguirem
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la pista tot passant entre camps i la primera pista que trobem girem a l'esquerra i 500 m més endavant, tornem a girar a l'esquerra on sense
desviar-nos d’aquesta pista, ens durà fins al Parc Audiovisual de Catalunya.
29,204 km: Parc Audiovisual de Catalunya (395 m)
, Prenem la pista de pujada i no la deixem fins al cap d’1,100 km que prendrem la pista a
l'esquerra. I la següent cruïlla prenem un corriol que ens durà fins al cap damunt de la carena. Prenem la pista a la dreta que tot seguint-la ens fa
carenejar per la Serra de l’Obac. Al cap de 2,600 km arribarem a un encreuament on caldrà girar a prendre la pista que ens dirà fins al següent
avituallament.
37,014 km: Casa Nova de l’Obac (663 m) (AVITUALLAMENT), Passem darrere del centre d’interpretació i prenem un corriol que baixa per la dreta.
37,454 km: Carretera de Terrassa a Rellinars (B-122) (614 m), travessem la Carretera B-122 i la seguim amb molt de compte, a la dreta, fins a la
primera corba a la dreta, on trobem una pista que surt a l’esquerra. Seguim la pista fins a trobar un corriol que, baixant a la dreta, ens durà fins a Les
Vendranes després d’una llarga baixada.
39,864 km: Les Vendranes (405 m), voltem la masia per l’esquerra i seguim un camí que ens durà a travessar el Torrent del Teix. Travessem el
torrent i seguim pel corriol que ens durà a una masia en runes (Can Lleonard). El corriol ascendeix fins al Coll del Serrat dels Ginebrers.
41,264 km: Coll del Serrat dels Ginebrers (466 m), prenem el corriol a la dreta i el seguim fins a trobar una pista, que l’agafem a l’esquerra. Quan
trobem una corba molt tancada a la dreta, deixem la pista i prenem un corriol que ens durà fins a les primeres cases de Vacarisses.
41,854 km: Vacarisses (380 m), quan arribem a Vacarisses, prendrem el carrer de davant nostre, que ens porta a la carretera B-121. Baixem a la
dreta i, uns metres més endavant, la deixem per l’esquerra. Passem al costat del cementiri de Vacarisses (AVITUALLLAMENT 40,980 km, dinar) i
seguim carrer avall, tot resseguint el torrent del Sellerès. Arribem a un encreuament i seguim endavant, en baixada progressiva.
43,554 km: Camí de l’estació de Vacarisses (302 m), trobem una corba a l’esquerra bastant tancada, i per la dreta surt un corriol que seguirem.
Creuem la C-16 per sota i entrem en un carrer que ens porta, en baixada, a l’estació de RENFE de Vacarisses, a partir d’aquest punt cal seguir les
marques verdes i vermelles corresponents a la Caminada de Resistència ‘Matagalls - Montserrat’. Creuem les vies amb molta cura i anem una mica a
l’esquerra per baixar pel Camí del Palà, que el seguim avall. Atenció, una mica més endavant, el carrer fa una Y, cal seguir per la dreta.
Deixem la població fins a arribar a un altre nucli poblat, al C/ Estació de Vacarisses, que seguirem en baixada sense canviar de direcció.
46,044 km: Garden Vacarisses (205 m), just abans del centre de jardineria ‘Garden Vacarisses’, veurem a l’esquerra una rampa cimentada que
baixa cap a la riera del Palà, i que creuarem per uns pilons de formigó ben bé al mig de la riera. Passarem per sota la carretera C-58 i el camí ens
portarà al C. dels Torrents. Una mica més endavant agafem el ‘Camí de la Creu’, a l’esquerra, i el seguim en pujada. Tot pujant, notarem que anem
deixant les cases i hem d'estar alerta per a prendre el ‘Camí de Monistrol’.
47,114 km: Camí de Monistrol (251 m), aquí, seguint les marques de la ‘Matagalls-Montserrat’, deixem el carrer i pugem a l´esquerra, per un corriol
que ens porta fins a trobar el ‘Camí Romeu’, cap a l’esquerra. A partir d´aquí seguim endavant i, en arribar a un punt on el camí s’eixampla de forma
evident, seguirem de dret i agafem un torrent pedregós, que desemboca en un camí el qual ens portarà, finalment, fins a l´entrada de Monistrol.
48,534 km: Monistrol (164 m), arribem a Monistrol i baixem pel C/ de Salvador Espriu i, de seguida, girem a la dreta per un petit carrer que ens
porta, de dret, al pont que creua el riu Llobregat, carretera BP-1121. A l’altra banda del pont, travessem la carretera C-55 per un pas inferior i, just al
sortir del pas, arribem a la plaça de Carles Amat (AVITUALLAMENT 47,710km). Enfilem pel C/ del Pont, per a seguir després pel C/ de St. Pere, a
l’esquerra, fins que arribem a la plaça de la Font Gran. La creuem en diagonal i pugem pel C/ de la Font, fins a arribar a la carretera BP-1121.
Travessant la carretera trobem unes escales que ens porten al camí de pujada a Montserrat. Aquest tram puja una mica i anem per un corriol que
passa per entremig de grans roques. Al final del corriol, arribem al ‘Camí de les Canals’, que agafarem a l’esquerra.
50,274 km: Drecera dels Tres Quarts (276 m), deixem la pista i girem a la dreta, per a fer la pujada final fins al Monestir. El guany d´alçada és
evident. Seguim camí amunt i ens trobarem amb un altre camí que surt a la dreta, on s’hi troben unes conduccions d’aigua. El prenem i seguim
pujant. A partir d’aquest punt el camí es fa més pedregós i amb graons bastant malmesos.
52,574 km: Camí de la Sta. Cova (613 m), ens trobem en el camí pavimentat de la Sta. Cova. El prenem, enfilant-se a la dreta, per a fer el darrer
tram, i arribar a la nostra destinació.
53,084 km: Estació del cremallera de Montserrat (694 m) (ARRIBADA i AVITUALLAMENT), després d’haver pujat les últimes escales, arribem a
la plaça del Cremallera de Montserrat, punt d’arribada de la nostra caminada. Gaudiu del plaer d’haver arribat a peu a un dels llocs més emblemàtics
de Catalunya.
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