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Cim del Puig de la creu 

Castellar del valles Com arribar  al punt de sortida? 
L‘inici de l'excursió es troba al Poble de Castellar del Vallès, en una zona 
verda que hi ha davant del numero 25 del Carrer Puig de la Creu. En cotxe 
trigarem uns 30 minuts. Per arribar-hi recomanem el següent itinerari: 

•Sortir de Terrassa per la C-1415a altrament anomenada Crtra. de 
Castellar. 

•Al arribar al casc urbà de Castellar ens creuem amb la Crtra. de Sant 
Llorenç. Prenem aquesta a la dreta. 

•Tombem a l'esquerra per el primer carrer que ens deixen tombar  que es el 
C. del Doctor Pujol. 

•Tombem a l'esquerra un altre vegada per el primer carrer per el que podem 
tombar. Ens trobarem al Passeig. 

•Seguim per el Passeig, aquest fa una corba i canvia de nom, serem a la 
Crta. de Sentmenat.  

•Al arribar a un semàfor prendrem el carrer que s'enfila a l'esquerra. Es el 
Passeig Tolrà. 

•El Carrer segueix recte però agafa el nom de C. General Boadella 

•Seguint recte travessem la Plaça Mestre Gelonch i prenem el C. Sant 
Llorenç. Després agafem el C. Escorxador que després d’unes corbes ens 
porta al C. Puig de la Creu on esta el nostre punt de trobada. 

Distància: 8,4 Km 

Desnivell: 383 metres 

Temps aproximat: 3 hores i 30 minuts 

L’ITINERARI 



El cim en un dia clar ofereix vistes espectaculars als 4 vents per 
exemple: del massís de Sant Llorenç, Montserrat, Collserola, el Mar, el 
Montnegre, el Montsseny, els Cingles de Berti... 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI A PEU: 

A tocar del punt de trobada hi ha el Carrer Sot de Goleres, al final d’aquest 
hi ha un dipòsit d’aigua. Al NordOest del dipòsit agafarem una ample pista 
que s’enfila enmig d’una pineda muntanya amunt. La pista es força pedrosa 
i costeruda i es convenient  no agafar un ritme molt ràpid  ja que aquest 
pendent ens acompanyarà durant força minuts. Durant aquesta part del 
recorregut unes marques grogues ens indican que estem en el bon camí. 

Quan portem una horeta veurem que el pendent minva i  ens anem 
acostant al cim. Un cop dalt, tot refent-nos de la pujada, podrem veure els 
diferents elements arquitectònics que hi ha en aquest cim i si el dia ens 
acompanya podrem gaudir d’unes estupendes vistes. 

A partir d’aquest punt gairebé tot el recorregut serà baixada. Per seguir la 
nostra ruta buscarem la bassa que hi ha al Nord del cim al costat de la qual 
surt una pista que passa per el Coll de Roig i el Coll de Canyelles.  Uns 
metres mes enllà anem a parar a un creuament amb una altre pista mes 
ample. Els entorns d’aquest creuament s’anomenen l’Alzina Balladora.  

Al Cim del Puig de la Creu (673m) hi ha un 
vèrtex geodèsic i un castell edificat entre els 
segles XVI i XVII i protegit com a Bé Cultural 
d'Interès Nacional. A la part més alta del puig 
hi ha una església romànica. 

CAL QUE porteu aigua i calçat adequat. Qui vulgui 
quedar-se a dinar després de l’activitat, hi ha una àrea 
d’esplai al final del recorregut, podeu deixar el dinar al 

cotxe.  

Seguirem la pista ample en 
direcció Sud, aquesta ens 
portarà al començament de la 
nostra ruta. Aquesta pista esta 
molt transitada per ciclistes de 
muntanya. Alguns d’aquests 
tenen el costum de transitar 
per aquest indret ràpid i no 
estan acostumats a trobar-hi 
grups grans d’excursionistes. 
Per evitar ensurts,  en aquest 
tram us demanarem anar tots 
agrupats. Els organitzadors 
senyalarem contundentment la 
nostra presencia. 

Aquest cim es molt concorregut per els castellarencs. Una de les 
tradicions és que els Divendres Sants al matí pujaven i encara pugen 
al Puig de la Creu, on pel camí és tradicional de collir farigola.  

La Capella Romànica Santa Maria del Puig 
de la Creu del segle XII és l'edificació més 
antiga de tot el conjunt. Es tracta d'una capella 
rural sense ornamentació, d’una sola nau amb 
dos absis laterals semicirculars, formant un 
trèvol amb el central. 
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