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La Vall d’Horta i el Marquet de les Roques 
Parc de Sant Llorenç de Munt i l’Obac Com arribar al punt de sortida? 

La Vall d’Horta està 
a 20 km de 
Terrassa. Agafeu la 
carretera de 
Castellar (C-1415a) 
fins a Castellar del 
Vallès. A l’entrada 
del poble, preneu la 
B-124 en direcció 
Sant Llorenç de 
Savall. Després de 
9.6 km, desvieu-vos 
a l’esquerra al km. 
17.1 i agafeu el 
Camí del Marquet de 
les Roca. A pocs 
metres trobareu a la 
dreta un aparcament 
senyalitzat, que és 
el punt de sortida. 

  Distància: 9.3 Km (anada i tornada) 

Desnivell: 480 metres (últim km) 

Temps: 3.5 hores, ritme infants de 7 anys (anada i tornada) 
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Font: http://santllorencdelmunt.com (OpenStreetMaps) 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI A PEU: 
Des de l’aparcament, agafarem un corriol que hi 
ha a continuació de la placa metàl·lica on es 
descriu  l’itinerari que farem. Aquest corriol ens 
durà de seguida a la riera, que creuarem, tot 
seguint les marques verdes-vermelles de la 
Matagalls-Montserrat. Agafarem llavors a 
l’esquerra en direcció al Molí de la Roca. 

Els Emprius  
(Agulles de Finestrelles) 

Foto: Quico Tàpias Anton 

Seguint sempre les indicacions blanc i vermelles del GR5 
en direcció al Coll d’Estenealles rribarem a la masia de 
Les Oliveres, que vorejarem per la dreta. Aquí el camí 
es fa més estret fins arribar a la Resclosa de la 
Muntada on veurem l’abundància d’aigua a la Vall i el 
perquè del seu nom.   

EL MARQUET DE LA ROCA: 

Masia del S.XIII restaurada a l’any 
1895 per l’avi del poeta sabadellenc 
Pere Quart seguint l’estil modernista 
de l’època. 
En ma terra del Vallès tres turons fan una 
serra, quatre pins un bosc espès, cinc 
quarteres massa terra. “Com el Vallès no hi 
ha res”.  Conrades d’Exili, Pere Quart (1947). 

CAL QUE porteu aigua i calçat adequat. Qui vulgui 
quedar-se a dinar després de l’activitat, improvisarem 
una “acampada” a l’àrea del Marquet de les Roques.  

Passarem pel costat d’un til·ler monumental 
i en pocs minuts passarem pel costat del 
Molí de la Roca. Actualment és un 
habitatge particular però antigament (S. 
XVI) havia estat un molí fariner. Una de les 
antigues moles ara la fan servir de taula al 
jardí. Poc després arribarem a La Roca, 
mas del S.XII-XIII al qual pertanyia el molí 
de la Roca.  

Pujarem llavors fins a un altre dels masos històrics de la vall: La 
Muntada (S. XI-XII), ara convertida en Escola de Natura. 
Passarem entre el pàrquing i la masia i, arribats al Pont de la 
Muntada, ens endinsarem en el bosc en direcció al Marquet de les 
Roques. Li donarem la volta al Marquet i buscarem el camí de 
pujada a la Font del Llor. Després de 400m de pujada en direcció al 
Coll d’Eres (GR-5), passarem per la Font del Llor i, 600m després, 
arribarem al Collet del Llor. Des d’aquí, girarem a la dreta i ens 
enfilarem una xic més fins a dalt de les Agulles de Finestrellles, 
principi de la carena de Els Emprius, per gaudir des d’aquí d’una 
magnífica panoràmica del Montcau i tota la contrada. 
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