
Turó del Ros 635 metres. (Vallès Occidental) 
 
Cim: Turó del Ros. 
Data: Dimarts 20 de novembre de 2018. 
Participants (5): Joan Aubia, Joan Gassol, Josep Mariné, Toni Coll i Pere 
López. 
Inici: Final de pista asfaltada, entrada a Can Buxeres. 
Final: Final de pista asfaltada, entrada a Can Buxeres. 
Circular: Si. 
Temps real: 02:05 hores. 
Temps total: 03:15 hores. 
Desnivell: 237 metres. 
Desnivell acumulat: 287 metres. 
Distància: 5,7 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
El dimarts dia 20 de novembre de 2018 ens dirigim a Viladecavalls, al arribar no 
hi entrem, girem a la dreta en direcció a la urbanització Can Corbera, al arribar 
sempre amunt, pel camí de Can Buxeres sempre en direcció a Sant Lluís, fins 
que trobem les portes de ferro de l’entrada a Can Buxeres, en el nostre cas 
tancades, i allí deixem el cotxe. 
 

 
Final de Pista asfaltada.     Panell informatiu. 

 
Comencem a caminar quan són les 08:30 hores, per la pista que continua però 
ara sense asfalt, pel camí de Can Margarit. 
 
Al començament trobem un cub de pedres amb un panell indicatiu i un pal 
indicador, el cub ens diu que som al punt número dos d’un recorregut 
anomenat Bosc Senderista de Collcardús, informació de l’ajuntament de 
Viladecavalls.  
 



 
      Agafant el camí de Sant Margarit.            Camí pedregós. 
 
 
 
Als pocs metres de la sortida la pista es bifurca, agafem cap a la dreta, però tot 
seguit hi ha un camí a la dreta, és el camí de Sant Margarit, l’agafem, és un 
camí pedregós amb les pedres posades de canto. 
 
Quan són les nou del matí arribem a una pista, l’agafem a la dreta i tot seguit 
arribem al Coll de Can Margarit, en aquest coll trobem a l’entrada d’un camí un 
cub de pedres amb el número set del circuit que anem seguint. 
 
Ara seguim aquest nou camí que està marcat amb senyals de color blau i 
grogues. 

 

 
              Turó dels Quatre Termes.                           Portem bosses de bolets. 
 
Avui al bosc hi trobem una gran florida de bolets, un aquí i uns altres allà, sempre 
al costat del camí i mentres pugem anem omplint varies bosses, i quan són les 
09:34 hores som dalt del Turó dels Quatre Termes, marcat amb el número vuit del 
circuit, però no podem veure res ja que estem dins d’un bosc que ho tapa tot, àdhuc 
el proper cim del Turó del Ros, que el tenim a uns sis-cents metres lineals. 
 
Continuem fent una petita davallada, per en uns quinze minuts arribar a un petit 
coll, on trobem un bassal on segurament els animals aprofiten per fer-se banys de 
fang, i d’on surt un camí marcat amb el número nou i amb un pal indicador que, 
amunt i a la dreta, Mirador de Can Ros i Al Forat del Vent. 
 



 
            Bassal pel animals del bosc.                      Inici del Camí al Ros. 
 
Pugem per aquest camí i quan són les deu en punt arribem al cim del Turó del Ros. 
El cim ens rep amb una gran torre plena d’incomptables antenes parabòliques, 
som a 635 metres d’alçada, la vista ha de ser espectacular, però avui el dia no 
acompanya i les boires o els núvols no ens deixen veure gaire cosa. 
 
Ens fem unes fotos, esmorzem una mica i quan són les 10:30 hores sortim del cim 
pel mateix camí pel que hem arribat, fins trobar el collet amb la marca número 
nou, ara girem a la dreta i avall per una pista. 
 

 
            Arribant al cim.     Detall al cim. 
 

 
Turó del Ros 635 metres. 



 
Anem baixant per aquesta pista força pedregosa, i sobre les 11:58 trobem una 
pista que marxa a la dreta nosaltres seguim per la que anem i avall. 
 

 
Agafant una pista avall.   Camí Romeu de Montserrat. 

 
Uns deu minuts més tard, la pista fa un gran gir cap a la dreta i té una pista que surt 
a l’esquerra, agafem aquesta última i tot seguit trobem una bifurcació, agafem per 
la pista que baixa a la dreta, anem pel camí Romeu de Montserrat. 
 
Continuem baixant per la pista, fins que quan són les 11:27 hores, trobem la pista 
per la que hem sortit al matí i la seguim a l’esquerra, per en uns tres minuts arribar 
al cotxe de nou. 
 

 
Mapa de la zona, recorregut de color groc. 

 


