
La Morella 594 m. (Baix Llobregat) 
 
Cim: La Morella 594 m. 
Data: Dimarts 24 de juliol de 2018. 
Participants (2): Joan Marquès i Pere López. 
Inici: A Begues, a 400 metres de l’inici del camí de la Clota. 
Final: A Begues, a 400 metres de l’inici del camí de la Clota. 
Circular: Si 
Temps real: 03:30 hores. 
Temps total: 05:00 hores. 
Desnivell: 210 metres. 
Desnivell acumulat: 462 metres. 
Distància: 13,5 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
El dimarts 24 de juliol de 2018, ens arribem a Bagues, anem direcció el 
cementiri, anant pel carrer de l’agricultura (pista), passem l’encreuament del 
camí que porta al cementiri i a següent carrer, Camí de la Clota, girem a 
l’esquerra, avancem uns quatre-cents metres i trobem una cadena que barra el 
pas, aquí deixem el cotxe i comencem a caminar, en direcció a la Clota, quan 
són les 08:10 hores del matí. 
 

 
Inici al camí de la Clota.   Mas de la Clota. 

 
El camí està marcat amb el GR 92.3 Collada de la Cota, La Clota. Estem al 
Parc del Garraf. 
 
Als sis minuts caminant passem al costat d’una plantació de roses, una 
plantació multicolor i que desprèn una olor que enamora. 
 
Al llarg del recorregut trobarem molts encreuaments, camins i pistes, però no 
deixarem el GR fins passat el nostre cim. 
 
A les 08:30 hores trobem una bifurcació que a l’esquerra se’n va a la Font 
Sangonera a 600 metres, i a la dreta La Clota a 400 metres. 
 
De seguida tenim el mas Petit de la Clota a la nostra dreta, un mas que en el 
seu temps deuria ser molt important. Data 1531-1883, costava de varies 
construccions  que a dia d’avui estan en runes. 



 
  Pou de la Clota.       Creu de la Clota. 

 
Seguidament al mas trobem a mà dreta un pou, però ara es troba tapat amb 
una tapa de ciment. 
 
A les 08:39 hores arribem a la Collada de la Clota, un encreuament de pistes i 
on es troba la Creu de la Clota. 
 
Hi ha un pal indicador que diu que Begues està a 3 km i Les Agulles a 1,5 km. 
 
Seguim per la pista que surt a la dreta, seguim el GR, i a uns cent metes surt 
un camí a l’esquerra, el seguim i ens torna a la pista, hem tallat un bocí de 
pista. 
 
El GR puja per la pista i a estones per camins fins que arriba a una pista on 
trobem el cim de Les Agulles a l’esquerra i el de La Morella a la dreta. 
 
Són les 09:12 hores i decidim pujar primer al cim del Puig de les Agulles, al 
qual hi arribem quan són les 09:20 hores. 
 
La pujada a aquest cim es fa per una vessant suau, però al arribar al cim 
trobem un impressionant penya-segat a l’altre costat, i unes agulles que pugen 
per un contrafort, som a 552 metres. 
 

 
  Cim de Les Agulles 552 metres.        Cim de La Morella 594 metres. 
 
A les 09:25 hores sortim del cim i retornem per on hem pujar, i en cinc minuts 
tornem a ser a on ens hem desviat, ara continuem recte vers el cim  de La 
Morella. 



 
De seguida trobem un pal indicador que ens diu que la pista de la dreta va a la 
Vall del Teix 1,8 km, recte La Morella a 2 km i d’on venim Les Agulles 300 
metres. 
 
A les 09:34 deixem una pista a la dreta, seguim recte baixant fort fins el coll de 
Sostrell al que hi arriben quan són les 09:46 hores. 
 
Des de el coll tornem a pujar, en quatre minuts trobem un camí a la dreta, el 
GR hi puja, nosaltres també, i en vint minuts arribem al cim de La Morella. 
 
Dalt del cim esmorzem una mica, fem unes fotos i quan són les 10:40 hores 
sortim del cim. 
 
Sortim per l’altre costat per on hem arribat, baixant fins trobar una pista que es 
troba a uns cent cinquanta metres per sota nostre. 
 

 
Baixant del cim.       Al fons la Vall del Teix. 

 
Al arribar a la pista la seguim a la dreta, deixem el GR i anem direcció a la Vall 
del Teix. 
 
Anem donant el tomb al cim girant en el sentit de les agulles del rellotge. 
 
Si seguiu el trac del wikiloc veureu que en un moment donat deixem la pista 
sortint a l’esquerra pel que sembla un camí amb fites, volem trobar l’avenc del 
Pere, però el camí es perd, no trobem l’avenc i decidim tornar a la pista, per la 
que hi anàvem, camp a través. 
 
A les 11:20 hores trobem una pista i la seguim cap a la dreta, en direcció a la 
Vall del Teix que es troba a 1,6 km. 
 
La pista puja, baixa, fa tombs i seguint l’orografia de la muntanya, salvant 
turonets i barrancs, som a la Serra de la Cirera. 
 
A les 11:35 trobem una pista que ve del Coll de Sostrells, nosaltres seguim 
avall i a l’esquerra, en direcció a la Vall del Teix que està a 750 metres. 
 



 
       Pou d’aigua.   Tortuga terrestre mediterrània. 
 
A les 11:49 trobem un camí a la dreta que ens portaria també al Coll de 
Sostrell, el deixem. 
 
Seguim per la pista que de seguida fa un tomb tancat a l’esquerra i d’on surt 
una pista a la dreta, que és el camí que porta a les Agulles a 2 km. 
 
Som al fons d’un barranc, segons els pals indicadors som a la Vall del Teix, 
però segons el mapa som al Fons de la Tronera. 
 
Continuem en direcció a Les Agulles i quan són les dotze en punt trobem a mà 
esquerra una pedra plana i quadrada posada dreta i al costat del camí, ens 
crida l’atenció, anem a veure què és i resulta ser un pou d’aigua. 
 
Caminem cinc minuts i trobem a un costat del camí una tortuga de terra d’uns 
quinze centímetres de llarga per uns deu d’ampla, li fem unes fotos i continuem 
camí. 
 
Sobre un quart d’una arribem a una pista més ampla que la nostra i on es troba 
un pi solitari, és el Pi de la Pepeta, a la dreta tenim el cim de Les Agulles a 600 
metres, i en darrera la Vall del Teix a 1,4 km, aquí girem a l’esquerra per la 
nova pista. 
 

 
    Pi de la Pepeta.    Arribant al cotxe. 
 
Sobre les 12:24 hores trobem una pista a l’esquerra, nosaltres seguim a la 
dreta i avall, ja tenim davant i al fons el poble de Begues. 



 
A dos quarts d’una trobem una bifurcació, hi han tres pins grossos, una pista 
vella a l’esquerra i una de nova a la dreta, seguim la de la dreta, però de 
seguida veiem que no porta la direcció que ens interessa, veiem un camí que 
surt a l’esquerra i l’agafem fins que ens deix a la pista vella de l’esquerra i que 
és la que hauríem d’haver agafat a la bifurcació, la seguim cap a la dreta i avall. 
 
La pista és molt pedregosa i davalla fort, estem baixant en direcció al mas Cal 
Vallés. 
 
Just quan estem a tocar de Cal Vallés s’acaba la pista amb una tanca que 
barra el pas als vehicles, trobem una pista que seguim a l’esquerra, però de 
seguida s’ajunta a una altra que l‘agafem a la dreta i avall, són les 12:42 hores. 
 
A les 12:57 deixem una pista a la dreta que té una cadena, és l’entrada al mas 
Roure. 
 
Seguim per la pista que hi anem i a la següent pista a la dreta que trobem 
girem, som al camí de la Clota de nou, només hem de fer uns quatre-cents 
metres, i arribem al cotxe quan són les 13:10 hores. 
 

    La Morella 594 metres. 
 



  Mapa de la zona, recorregut pintat de groc. 


