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Des de Terrassa, agafar l’autopista AP-7 direcció 
Girona i desviar-se a la sortida 14 en direcció a 
Sant Celoni. Un cop passat el peatge, caldrà 
travessar la població de Sant Celoni prenent la 
sortida de Sant Celoni centre i seguint les 
indicacions de la BV-5114 direcció SANTA FE. 

En cas que volguéssiu venir alguns cotxes plegats 
des de Terrassa, us recomanem que porteu 
estudiada la ruta perquè possiblement haureu de 
desfer la caravana quan arribeu al peatge, on pot 
haver-hi força gent i no hi ha espai on us pugueu 
esperar per refer el grup. 

Un cop arribeu a la carretera BV-5114 (carretera 
de Sant Celoni a Viladrau), cal que la seguiu fins 
el quilòmetre 21 on podreu aparcar a l’àrea del 
Centre d’Informació Can Casades. A aquesta 
època de l’any hi ha molta gent, per això us hem 
convocat una mica més d’hora. Si no trobéssiu 
espai a l’aparcament, podeu deixar el cotxe al 
voral de la carretera.

El trajecte de Terrassa a Can Casades té una 
durada aproximada d’1 hora i 45 minuts.

Centre d’Informació de Can Casades
Santa Fe de Montseny
93 847 51 13
p.montseny.casades@diba.cat 

Font: Parc Natural del Montseny. 



Descripció de l’itinerari a peu:

Montsseny, L’empedrat i el turó de Morou.
Aquest camí ens porta al Pantà de Santa Fe. Al 
moment de muntar l’itinerari, el pantà estava buit. 
Vorejant el pantà i els estanyols trobarem la 
Fabriqueta, l’antiga centraleta que produïa 
l’electricitat per a l’hostal de Santa Fe.

El camí ens portarà de nou a Can Casades, on 
finalitzarem l’itinerari.  
 [1] Variant: el recorregut al turó del Morou (1.310 m.) té 
una longitud similar a la de l’itinerari principal, però amb 

més desnivell. Comença la pujada cap al pla 
Gran de la Cornera i, a partir d’aquí, un corriol 
amb fites ens porta a l’esquei i al turó. La carena 
de la Mosquera ens retorna al camí principal.

L’adaptació de la descripció de l’itinerari del fulletó editat 
per la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona. 
(veure mapa anvers)

Els boscos caducifolis són la imatge més 
coneguda del Montseny i, d’entre tots, les 
fagedes en són l’exemple més impressionant. 

Les fagedes són boscos d’aparença neta, l’extrema 
frondositat de les capçades impedeix l’entrada de llum, de 
manera que molt poques plantes poden créixer al 
sotabosc, durant el recorregut hi veurem ginebrons i 
plantes herbàcies. El faig és un arbre d’ambients humits, 
adaptat per recollir la humitat ambiental, fet que li permet 
desenvolupar-se en sòls prims i rocallosos com els 
d’aquesta vall. 

A la tardor les fagedes prenen colors 
torrats i es cobreixen d’una catifa de 
fulles. A les seves capçades hi viuen 
el liró gris, el pinsà borroner, el picot 
negre i la mallerenga. Entre el fullam 
s’hi amaguen ratolins de bosc, rates 
cellardes i talpons. També hi podem 
veure les marques dels porcs 
senglars.

El castanyer és un arbre 
que creix sobre sòls silicis 
a les zones humides. Va 
ser introduït des de l’orient 
mitjà per aprofitar-ne la 
fusta. Durant el recorregut 
entre la castanyeda 

veureu troncs tallats a ran de terra perquè brotin de soca.

L’empedrat de Morou és una balconada rocallosa que 
ofereix una bona vista sobre la vall de Santa Fe, el turó de 
l’Home, les Agudes, el turó de Morou, la serralada de 
Marina i la depressió vallesana. L’especial duresa del 
granit d’aquesta zona fa dels empedrats un bon lloc per 
observar la seqüència de formació del sòl, des de 
l’esquerdat de la roca mare, la seva fragmentació en blocs 
de diferents mides i la seva disgregació en forma de sauló. 

El pantà de Santa Fe és un embassament que 
pertany a la riera de Santa Fe (conca del riu Torde-
ra), es va construir entre 1920 i 1935 per generar 
l’energia elèctrica que necessitava l’hotel de Santa 
Fe, construït al costat de l’ermita. Al marge del camí 
trobarem restes d’una canonada que portava aigua 
al pantà. La casa que hi ha al costat del pantà, la 
Fabriqueta, era l’antiga centraleta que produïa 
electricitat per a l’hotel. Avui el pantà és propietat de 
PICSSA. Aquest embassament esta integrat en 
l'entorn natural, un llac artificial que no ho sembla.

Distància: 5.760 m (6.000 m, per la variant del turó de 
Morou)
Desnivell: 100 m (200 m variant)
Temps: 2,5 hores (infants de parvulari)

L’itinerari s’inicia al Centre d’Informació de Can Casades. 
Caldrà seguir el camí senyalitzat amb quadrats de color 
taronja per recórrer aquesta ruta 
circular. 

Baixarem a la riera de Santa Fe i 
deixarem a la dreta el camí que 
porta a l’ermita i l’hostal de Santa 
Fe. Una vegada creuada la riera, 
agafarem el camí de pujada que 
passa davant l’escola de Natura 
Can Lleonart i la Casa Partida i que 
ens portarà a la castanyera 
(recordeu que estem en un Parc 
Natural, no és permès collir castanyes!).

El camí s’enfila amb pendent suau fins arribar a la cruïlla 
que porta al turó del Morou. El gruix del grup seguirem en 
direcció a la dreta cap al Pla de Mulladius però aquells que 
tingueu fills o filles més grans i vulgueu fer una variant 
amb una mica més de desnivell, podeu seguir recte en 
direcció a l’esquei i al turó de Morou [1] per trobar-nos de 
nou més endavant quan els dos camins tornen a ajuntar-
se (els dos recorreguts tenen una durada molt similar).

El camí recorre el Pla de Mulladius a través d’una magnífi-
ca fageda vorejant el vessant del turó de Morou. Després 
de planar i trobar la variant que ve del turó del Morou, el 
camí s’estreny arribar a l’empedrat de Morou.

El corriol ens condueix a un camí de carro per travessar 
una espessa fageda on també ens creuarem 
amb alzines, roures i freixes de fulla gran. 




