Puig Castellar – Serra de Marina- Maresme
Data: Dimarts dia 15 de gener de 2019
Participants (9): Joan Gassol, Pere López, Joan Marquès, Josep Mariné,
Sisco Anguera, Rosamari de Vidiella, Joan Maria Boada, Joan Aubia iToni Coll.
Ascensions: Puig Castellar (303m.)
Distància recorregut: 9,5 Km.
Temps: Efectiu 2 h.45m. Total 4h..
Desnivell acumulat: +367m.
Aproximació i Itinerari: Decidim fer l’aproximació d’aquesta excursió amb
Tren i Metro. A les 07:10h. sortim de l’estació de ferrocarril de Torredembarra i
anem fins a la de Sants Barcelona. Tot seguit anem fins l’estació de Metro de
Sagrera on canviem de Línia per continuar fins l’estació de Singuerlin a Santa
Coloma de Gramanet. A poc més de les nou del mati iniciem el recorregut a
peu, passem per davant la portalada del Recinte del Campus Universitari de
Torribera i ens endinsem en la Serralada de Marina tot seguin el camí de Torre
Pallaresa.

Serra de Marina i Monestir

Font del Lleó

A les 10:20h. arribem a les portes del Monestir de Sant Jeroni de la Murtra.
Tenim concertada una visita guiada a les onze, per tant tenim temps per
esmorzar tranquil·lament vora la font del Lleó. Aquest Monestir va ser fundat
per l’Ordre Jerònima l’any 1413 i es considera d’estil Gòtic tardà, per tant la
seva visita ens apropa a la vida monàstica, a la societat feudal i al estil Gòtic.
En el jardí del pati del claustre encara ens conserva un gran exemplar de
murtra, arbust aromàtic perenne provinent d’Àfrica i que a l’ensems dóna nom
al Monestir.

Sant Jeroni de la Murtra

Claustre

Mènsula de Ferran El Catòlic

Mènsula de Colón

Els Reis Catòlics varen fer estada en aquest monestir diverses vegades i el 3
d’abril de 1493 varen rebre amb audiència l’Almirall “Cristóbal Colón “ al tornar
del seu primer viatge a Amèrica. Les mènsules que sustenten les arcades del
claustre tenen esculpits els rostres de diferents personatges relacionats amb el
monestir i com es lògic no hi podien mancar els dels Reis Catòlics i el de Colón.
Joan II i Carles I també es varen relacionar amb aquest cenobi. Avui en dia es
de propietat privada, encara que és reconegut com Bé d’Interès Cultural des de
finals de 1974.

Ermita de Sant Onofre

Ermita de Sant Climent

A les 12:50 h. continuem l’excursió, seguim el sender que s’enfila entre eixerits
exemplars de pi pinyoner mediterrani, fins assolir el pla de l’ermita de Sant
Onofre. A partir d’ací recorrem un tros de sender bastant incert en el que hem
de salvar dues tanques metàl·liques que curiosament ja tenen practicats
sengles forats per ser creuades.

Dolmen del Cau d'en Genís

Camí de Puig Castellar

Poc després arribem a la ruïnosa ermita de Sant Climent. Uns minuts i
continuem, ara per un ample camí flanquejat per xiprers fins el Coll de les
ermites. Ens desviem una estona per un corriol que ens condueix al monument
megalític del Dolmen del cau d’en Genís i tot seguit retornem a les proximitats
del Coll i continuem per camí ample fins el Poblat Íber del Puig Castellar (S.VI
al II aC.). Que serva l’estructura el·líptica original ocupada pels basaments
d’uns trenta habitatges d’una tribu Laietana amb tres llargs carrers
longitudinals. Arribem al piló geodèsic a quarts de tres i aprofitem per dinar a
l’ombra del modern cobert plantat vora del cim.

Poblat Íber de Castellar

Cim de Puig Castellar 303m.

Tot i que l’altitud del Puig ens sembli poca cosa, certament l’esguard és molt
bo, com en tots els assentaments que anem coneixent gracies a la activitat
excursionista. Per la tarda tirem avall i anem tancant el cercle baixant a frec del
barranc de les Bruixes i les fonts de la Bota i la de Sant Roc. Finalment el Metro
i el Tren ens retonen a les nostres llars.

