
Pic del Vent o El Farell (815m) (Vallès Oriental) 
 
Cim: Pic del Vent o Farell. 
Data: Dimarts 17 d’abril de 2018. 
Participants (7): Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Mª Boada, Joan Marqués, 
Josep Mariné, Toni Coll i Pere López. 
Inici: Plaça de Taunusstein, Caldes de Montbui. 
Final: Plaça de Taunusstein, Caldes de Montbui. 
Circular: Si. 
Temps real: 05:10 hores. 
Temps total: 07:00 hores. 
Desnivell: 613 metres. 
Desnivell acumulat: 727 metres. 
Distància: 18,5 quilòmetres. 
Dificultat: Moderat. 
 
El dimarts disset d’abril de 2018 ens trobem a la gasolinera que hi ha a 
l’entrada d’Altafulla set companys, ens hi encabim en dos cotxes i ens dirigim 
cap a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental i província de Barcelona. Avui 
anem a conèixer una contrada i una serra que no coneixem, la Serra Llisa, al 
Vallès Oriental i província de Barcelona. A l’arribar a Caldes deixem els cotxes 
a la petita plaça de Taunusstein, i quan son les 09:45 hores comencem a 
caminar pel carrer Torre Roja, en direcció SO, que poc a poc ens treu del 
poble. Seguim la direcció del Roure Gros, pel PR-C-9 i GR-97. A les 10:00 som 
a una gran cruïlla de camins, en aquest punt es trobava el Roure Gros del qual 
no hi queda ni rastre, i aquí pugem amunt i cap a la dreta. 
 

 
Plaça de Taunusstein, Caldes de Montbui Encreuament del Roure Gros 
 
La pista que portem puja fins la serra Llisa, on es troba el cim que hi volem 
pujar, però com que seguim un track que fuig dels camins més transitats, als 
dos minuts ens desviem per un camí a l’esquerra que ens du per un bosc on hi 
han molts arbres caiguts i que a la fi torna a la pista que havíem deixat. La 
seguim cap a l’esquerra fins arribar al Collet del Català. Aquí girem a la dreta i 
en molt poca estona trobem el desviament a l’esquerra indicat com a Font del 
Xec, ens hi arribem i en un minut ja hi som. Aprofitem el lloc on som i 
esmorzem una mica. 
 



 
Camí amb arbres caiguts 

 
Font del Xec 

 
Al sortir de nou a la pista tirem amunt, i quan la pista dona un tomb de noranta 
graus a l’esquerra seguim recte i arribem al Pla de les Absoltes. Continuem 
pujant fins trobar un pal indicador que diu Mirador, ens hi arribem i realment val 
la pena, té una gran vista. Al reprendre el camí de seguida trobem una pista 
que seguim a la dreta. La pista fa un tomb de cent vuitanta graus i una mica 
més endavant es divideix, agafem cap a l’esquerra. Quan portem més de mitja 
hora pujant per aquesta pista trobem un camí que surt a la dreta i puja fort 
amunt, l’agafem i quan són les 13:00 hores trobem de nou la pista que està 
marcada amb GR, la seguim a la dreta i en deu minuts ens porta fins un coll on 
 

 
Serra Llisa 

 
Rosa dels Vents del cim 

 
comença la Serra Llisa, aquí seguim el PR-C 9-2 i uns quaranta cinc minuts 
ens deix sobre el cim del Pic del Vent o El Farell de 815 metres.  
 

 
 
La vista des de el cim és molt maca, té 360º de visibilitat, abastant bona part de 
la Catalunya central. Dalt del cim hi ha una rosa dels vents d’acer inoxidable 
que ens indica tots els indrets i cims que podem contemplar. Fem les fotos de 
rigor i sortim en direcció contraria a la que hem arribat, seguim baixant la Serra 
llisa, i en cinc minuts arribem al cim nord on hi ha una caseta de vigilància. 
Continuem baixant pel mateix camí i quan són les 14:10 hores som al Mas 
Farell, que dona nom al cim i a la barriada de Caldes de Montbui. 
 



 
Mas Farell 

 
Llegenda del Mas Farell 

 
Aquest mas té una bonica llegenda tal com podreu llegir a la fotografia. Quan 
sortim del mas agafem el carrer Flor de Ginesta però de seguida el deixem per 
agafar una pista a l’esquerra que va per sota nostre, la seguim a la dreta fins 
que trobem la carretera BV-1243, la creuem i seguim camí fins que tornem a 
trobar la carretera, així varies vegades fins que la deixem definitivament per 
arribar a Caldes de Montbui, tenim davant el Club Esportiu i arribem pel carrer 
Torre Roja, el qual seguim cap a la dreta per en dos minuts arribar fins els 
cotxes quan son les 15:40 hores. 
 

 
Pic del Vent S o El Farell 815 metres 


