
Turó del Samon – Massís del Montseny – Vallès Oriental 
 
Data: Dimarts 27 de novembre de 2018 
  
Participants (5): Joan Gassol, Pere López, Josep Mariné, Joan Aubia i Toni 
Coll. 
  
Ascensions: Turó de Sant Elies (1001m.), Turó de la Cova (1093 m.), Turó del 
Prat Fondo (1168 m.), Turó del Samon (1273 m.), Turó del Pi Novell (1215 m.), 
Turó d’en Cuc (1237 m.) i El Sui (1319 m.) 
 
Distància: 18,1 quilòmetres Desnivell: net 757m. i acumulat+ 1311m.  
Temps: Efectiu 05:20 hores. Total 07:30 hores. 
  
Aproximació i Descripció: A les 07:00h. iniciem viatge plegats des de 

l’estació de servei d’ Altafulla, prenem la AP-7 fins la sortida núm.12. Anem per 

la C-35a i per la BV-5301 cap a Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de 

Palautordera i Santa Margarida. Al km 7, a mà dreta hi ha el Bar La Nau i a mà 

esquerra la pista asfaltada de Sant Joan i dels Refugis del Montseny. Girem a 

l’esquerra i prenem aquesta via pavimentada durant uns 3,6 km. passem la 

cruïlla amb la pista que puja de San Pere de Vilamajor i fem els últims 150 

metres fins la cruïlla amb la pista de terra de Can Planell. 

 
Can Planell 

 
Amanita Muscaria 

 

Deixem el vehicle i a les 09:10 h. comencem a caminar per aquesta pista, als 

deu minuts cruïlla amb el PR C-139, que puja de Sant Pere de Vilamajor i que 

coincideix en bona part amb el nostre recorregut. El seguim i aviat passem pel 

Mas de Can Planell amb alzines i lledoners singulars. Poc després la pista 

bifurca, deixem la que puja recte cap a la Font i el Serrat de Borrell i continuem 

per la de la dreta tot seguint el PR cap el Pla Saperera. A les 10:10 h. voregem 

l’Alzina Rodona, un altre arbre singular de grans dimensions. Poc després 

arribem a un encreuament de pistes, seguim recte i amunt cap a Sant Elies. 

Cartell de Sant Elies vora la cadena que tanca la pista. Salvem la cadena i 

continuem pista amunt.  



 
Ermita de Sant Elies 

 
Turó de Sant Elies 

 

A les 12:25 h. arribem al pla curull d’herbei que hostatja l’ermita de Sant Elies, 

aprofitem el llarg pedrís de la façana per descansar vint minuts mentre fem un 

mos. Aquesta ermita obra del S.XVII va ser construïda, sobre les runes d’una 

capella anterior, pels habitants de la comarca de Tordera per honorificar a Sant 

Elies. Segons la llegenda en el S.XV, una epidèmia de pesta juntament amb 

una gran sequera, va anorrear la comarca. Finalment mitjançant la invocació de 

San Elies van tornar les pluges i la pesta va desaparèixer. 

A les 10:45h. ens atansem a coronar el Turó de Sant Elies i a les 11:00h. 

tornem a passar vora l’ermita i continuem pel sender PR fins el Coll de Sant 

Elies, on el deixem i continuem pujant pel sender de la Carena de la Cova. A 

les 11:35h. assolim el Turó de la Cova i contemplem la seva minúscula cova. 

 
Turó del Samon 

 
Cim Turó del Samon 1273m. 

 

El recorregut per la carena ofereix espectaculars vistes en totes direccions. 

Retrobem el PR, superem el Turó del Prat Fondo a les 11:50h. i en vint minuts 

més arribem al nostre principal objectiu, el Turó del Samon, un quart d’hora de 

assossec, contemplació i fotos i a les 12:25h. continuem el sender PR C-139 

per la carena d’aquest darrer estrep del Pla de La Calma sobre la vall del riu 

Tordera. Portem la intenció d’assolir la seva cota màxima. 



 
Camí de El Sui 

 
El Sui 1319m. 

 

Passem el Coll del Pi Novell, el Turó homònim, el Coll del Pou d’en Besa, el 

Turó d’en Cuc, el Coll del Roure Gros i a les 13:20h. assolim El Sui (1319m.) la 

màxima cota. Tot seguit, a recer d’aquesta talaia mengem uns entrepans i a les 

14:00h. retornem cap al Coll del Pou d’en Besa, visitem el dos pous de gel, el 

d’en Cuc i el d’en Besa i a les 14:35h. deixem la carena i el sender PR -139 i 

emprenem el descens cap el Coll dels Palestrins. A les 14:55h. passem vora la 

bassa del Coll de Palestrins, creuem el coll i entrem a la vall de la Riera de 

Vilamajor. Primer per sender i desprès ja per pista anem saltant els Sots de les 

Canals, de l’Aigua, del Porxo, dels Espatllats i dels Salars. 

 
Pou de gel d'en Besa 

 
Interior del Pou 

 
Bassa i Coll de Palestrins 

 
Font de Borrell 



Pels vols de les 16:00h. davallem pel Serrat del Borrell i ens deturem cinc 

minuts a la font per fer un glop d’aigua del seu minso rajolí. Tot seguit 

continuem per la pista de les Artigues de Can Planell, arribem a la cruïlla per on 

havíem passat al inici de l’excursió i punt on recuperem el PR C-139. Més avall 

passem a frec de la masia de Can Planell i a les 16:40h. arribem a la cruïlla on 

tenim el cotxe. 

 

 


