
Puig Cendrós 499m. 
  Sant Salvador de les Espases 423m. 

 
 
Cim: Puig Cendrós i C. 
Data: Dimarts 28 d’agost de 2018. 
Participants (4): Joan Gassol, Pepe Vázquez, Toni Coll i Pere López. 
Inici: Prop del balneari de la Puda. 
Final: Prop del balneari de la Puda. 
Circular: Si. 
Temps real: 02:45 hores. 
Temps total: 04:30 hores. 
Desnivell: 397 metres. 
Desnivell acumulat: 534 metres. 
Distància: 7,8 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
El dimarts dia vint-i-vuit d’agost ens acostem fins el balneari de la Puda, antic 
balneari d’Esparraguera, prop de Montserrat, però que des de 1868 pertany a 
Olesa de Montserrat, tot i que avui en dia està totalment en desús. 
 
Aparquem el cotxe poc abans d’arribar a la tanca que dona accés al balneari. 
 

 
      Inici prop de l'entrada al balneari                Deixem la carretera. 
      de la Puda. 
 
Quan són les 08:09 hores del matí comencem a caminar reculant per la pista 
mig asfaltada, un parell de minuts, fins trobar un camí que surt a l’esquerra i 
amunt, tenim Montserrat a la nostra esquena. 
 
El camí remunta el Torrent de l’Afrau, va donant el tomb al Puig Cendrós, i 
sembla al mateix temps que es dirigeixi directament al cim de Sant Salvador de 
les Espases. 
 
Quan són les 08:17 hores trobem un camí a la dreta que va a Olesa, no 
l’agafem, continuem pel mateix camí pel que anem. 
 
El camí fa petites sifonades i creua la llera del barranc, per tot seguit tornar-lo a 
creuar i continuar amunt a la dreta. 



 
Sobre les 08:40 hores trobem una bifurcació, el camí de l’esquerra és el que 
farem servir per baixar, però ara agafem el de la dreta per anar fins el Coll de la 
Pedra. 
 

 
     Camí que marxa cap a Olesa.  Sant Salvador de les Espases. 
 

 
          La boira ens acompanya.      Arribant al Coll de la Pedra. 
 
Al Coll de la Pedra arribem quan són les 09:20 hores, en aquest coll trobem 
una cruïlla de camins, el camí pel que hem arribat, el PR-C 167, a l’esquerra el 
PR-C 166 que va a Vacarisses, recte el camí que va al Puig Ventós, i a la dreta 
al Coll de les Espases i Olesa de Montserrat. 
 
Nosaltres girem a la dreta i tot seguit, al Pla del Fideuer, parem a esmorzar una 
mica. 
 

 
   Primera vista del Puig Cendrós. Esmorzant al Pla del Fideuer. 
 



Quan són les 09:49 tornem a caminar pista avall, tenim el cim del Puig Cendrós 
al davant, i tot seguit trobem el camí que puja dret directament al cim. 
 

 
   Camí de pujada al Puig Cendrós.       Arribant al cim. 

 
A les 09:58 arribem al Puig Cendrós de 499 metres, un cim amb molt bones 
vistes, però avui no és el dia, tenim boires per tot arreu, de tant en tant podem 
veure Montserrat des d’un punt de vista que no coneixíem, i també cap el altre 
costat el riu Llobregat i fins i tot la Mar Mediterrània. 
 

 
Puig Cendrós 499 metres. 

 
 



 
            Bonica vista de Montserrat. Gaudint de les vistes. 
 
A les 10:15 hores tornem a baixar del cim pel mateix camí que hem pujat, i en 
uns set minuts tornem a estar a la pista, ens arribem al Pla del Fideuer i fins el 
pal indicador del Coll de la Pedra. 
 
A les 10:25 hores som al pal indicador i tornem pel camí que hem arribat, però 
als cinc minuts agafem un camí que puja recte i amunt en direcció a Sant 
Salvador de les Espases. 
 
El camí passa per la zona de les Roques de l’Afrau, lloc on trobem uns 
esgraons fets a la roca que ajuden a superar aquest tram. 
 

 
       Sortint del Coll de la Pedra.   Zona de les Roques de l'Afrau. 
 
A les 10:35 hores estem en un coll on hi trobem una figura de Sant Bernat de 
Menton. 
 
Sant Bernat de Menton també dit d’Aosta, (923 ? – 15 de juny de 1081) va ser 
un religiós italià, fundador de la Congregació Hospitalera del Gran Sant Bernat. 
Els religiosos d’aquesta congregació es feien ajudar, especialment quan hi 
havia tempestes de neu o allaus, per gossos ensinistrats, els santbernats. En el 
seu honor els gossos ensinistrats pels monjos suïssos per acompanyar als 
pelegrins cristians reben el nom de San Bernat. 
 
En aquest coll seguim recte, baixen una mica i el camí gira a l’esquerra 
planejant una mica, fins arribar al coll de Bram quan són les 10:44 hores, on un 
pal indicador que està una mica girat ens fa agafar un camí erroni, de seguida 
ens adonem i rectifiquem, el camí bo és per la pista que baixa a l’esquerra. 



 
   Sant Bernat de Menton.    Coll de Bram. 

 
Al baixar per la pista a uns cinquanta metres trobem un camí a l’esquerra que 
està indicat com a Sant Salvador de les Espases, l’agafem i baixem pel costat 
esquerra del barranc del Torrent de Sant Salvador. 
 
El camí està arranjat amb esgraons i ens porta directament al turó punxegut 
que tenim al davant, es tracta del nostre objectiu. 
 
Al acostar-nos al cim el camí sembla excavat a la roca i té esgraons fets amb 
ciment. 
 

 
   Sant Salvador de les Espases i  Una mirada cap en darrera. 
          Montserrat al fons. 
 

 
     Ermita de  Sant Salvador de              Escales que pugen al cim. 
           les Espases. 
 



Quan són les 11:05 hores arribem a l’ermita de Sant Salvador de les Espases, 
l’ermita resta tancada, però la construcció adjacent està oberta, entrem hi ha 
unes taules, una llar de foc i a l’altre costat de l’entrada hi ha una porta, al sortir 
per aquesta trobem un caminet i unes escales que pugen al cim, hi pugem i 
quan són les 11:10 hores som dalt del cim de Sant Salvador de les Espases de 
423 metres. 
 

 
Sant Salvador de les Espases 423 metres. 

 
El cel ara ja està totalment clar i net de núvols, la vista és espectacular, podem 
contemplar amb tota claredat les vessants est i nord de les muntanyes de 
Montserrat per un costat, per l’altre podem veure tot el camí que hem fet de 
pujada i la vista s’allarga fins el mar. 
 
Quan són les 11:45 hores sortim pel camí que baixa just al davant de l’ermita i 
en dos minuts trobem una cova, és un petit avenc al qual hi han posat unes 
reixes i al seu interior hi ha una Mare de Déu de Montserrat. 
 

 
            Bonica vista de Montserrat.             Sortida des de l’ermita. 
 



 
Petita Mare de Déu de Montserrat     Vista del camí que hem baixat des  
       a la cova.     del cim. 
 
 
El camí baixa dret i molt ràpid, a les 12:06 creuem la llera del barranc i de 
seguida tornem a ser a la bifurcació que al matí hem pujat cap a la dreta, ara 
baixem pel mateix camí pel que hem pujat al matí fins que a les 12:32 hores 
tornem a ser a la carretera del balneari de la Puda, girem a la dreta i en tres 
minuts tornem a ser al cotxe. 
 

 
Mapa de la zona, recorregut de color groc. 


