
Turó del Maltall de Magarola. 
Turó de la Magarola. 

Turó de Magarola 430 m. 
 
Cim: Turó de Magarola. (Serra de Collserola Barcelonès-Vallès Occidental)  
Data: Dimarts 26 de febrer de 2019. 
Participants (7): Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Maria Boada, Rosa Maria de 
Vidiella, Toni Coll i Pere López. 
Inici: Estació de Metro de Montgat. 
Final: Estació de Ferrocarrils Catalans a Sant Cugat del Vallès. 
Circular: No. 
Temps real: 04:00 hores. 
Temps total: 05:30 hores. 
Desnivell: 322 metres. 
Desnivell acumulat: 376 metres. 
Distància: 16,5 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil.  
 
En aquesta ocasió ens trobem els set companys a l’estació de Renfe a 
Torredembarra, agafem el tren en direcció a Barcelona i després el metro fins 
l’estació de Mindet, on comencem l’excursió d’avui a les 08:50 hores. 
 

 
    Estant al tren cap a Barcelona.     Velòdrom d'Horta Miquel Poblet. 
 
Al sortir de l’estació de metro creuem els Jardins de Marià Cañardo Lacasta, 
passem pel davant del Velòdrom d’Horta Miquel Poblet, tirem amunt i passem 
pel davant de la porta dels Jardins del Laberint d’Horta, seguim pel camí amunt 
seguint el GR 6 i quan són les 09:05 hores passem pel costat del Centre 
Educatiu Can Llúpia. 
 
En aquest punt s’acaba el carrer asfaltat i comença el de terra, estem seguint 
l’itinerari de la marató del Tibidabo. 
 
De mica en mica ens endinsem en el bosc i deixem la ciutat en darrera, cada 
vegada podem sentir millor el cant dels ocells i menys la remor de la gran 
ciutat. 
 



 
     Deixant en darrera la ciutat.                Arribant dalt de la serra. 
 
Sobre dos quarts de deu arribem dalt de la serra de Collserola i ens desplacem 
cap a la dreta, passem a tocar del Turó del Trac, i una mica més endavant 
deixem a la dreta el Turó de Valldaura amb una torre de guaita dalt d’ell. 
 
Ens dirigim cap a la Reserva de la Font Groga i el Tibidabo, i quan són les 
09:50 trobem una cruïlla de camins, estem al Pas del Rei, anem pel GR 6 i ara 
girem a l’esquerra per pujar al cim pel GR 92. 
 
Una mica més endavant amplament amb el PR – C 35, però també seguim el 
GR 92 fins el cim, al qual hi arribem quan són les 09:56 hores. 
 

 
Turó de Montgat 430 m. 

 
El Cim rep diferents noms, segons on ho mires, als mapes posa Turó del 
Maltall de Magarola, als pals indicadors de la zona Turó de la Magarola, i 
segons la FEEC Turó de Magarola. 
Estem a 430 metres d’alçada i tenim tota Barcelona als nostres peus, cap a 
l’altre costat podem observar les muntanyes de Montserrat i la Mola de Sant 
Llorenç del Munt quasi a tocar. 
 



Dalt del cim hi ha una plataforma i un banc de fusta que aprofitem per seure i 
esmorzar una mica mentre gaudim de la vista i del bon dia que tenim. 
 
Quan sortim del cim ho fem pel mateix camí de pujada fins el Pas del Rei, on 
girem a l’esquerra i baixem pel GR 6. 
 
A tres quarts d’onze trobem una cruïlla, agafem recte pel GR 6 en direcció a 
l’ermita de Sant Medir, a la qual hi arribem quan són les 11:10 hores. 
 

 
Frondositat dels boscos de Collserola.      Ermita de Sant Medir. 
 
L’ermita es troba al replà amb el nom de Camp del Miracle, on hi ha una font 
amb el mateix nom, i al seu costat hi ha una gran casa que és el Centre de 
Disminuïts Psíquics Sant Medir.   
 
Segons la llegenda cap l’any 303 a la vall de Gausac, avui de Sant Medir, el 
bisbe de Barcelona, Sant Sever, fugia de la persecució romana de Dioclecià,  
i es va trobar amb Medir, pagès que estava plantant faves.  L’explicà que fugia i 
decidit a morir per la seva fe li demanà que si li preguntaven per ell digués la 
veritat. Quan Sever marxà, les llavors de les faves, miraculosament, van créixer 
i florir com si ja portessin mesos plantades. 
 
Poc després, els perseguidors romans, en trobar Medir li preguntaren pel bisbe 
i ell respongué amb la veritat: que mentre ell sembrava les faves, el bisbe hi 
havia passat.  
 
Els romans pensant que se’n burlava i protegia al bisbe se’l van emportar pres, 
i quan van capturar Sever, els van martiritzar tot dos degollant a Sant Medir. 
 
No hi ha més dades ni proves de l’existència real de Sant Medir, tot podia ser 
una confusió amb Sant Emeteri, però això ja és una altra historia.  
 



 
             Ermita de Sant Adjutori.                        Forn Ibèric. 
 
Tornem a caminar i seguim pel camí de Sant Jaume en direcció a l’ermita de 
Sant Adjutori i pel GR 6. 
 
Baixem entre el Serrat de Sant Medir a la dreta, i la Serra de la Rabassada a 
l’esquerra, i anem seguint la Riera de Sant Medir. 
 
Sobre tres quarts de dotze deixem la pista per agafar un camí a la dreta que 
ens porta en pocs minuts fins a l’ermita de Sant Adjutori, petita ermita de forma 
rodona, i en dos minuts més fins a un Forn Ibèric, força espectacular i que està 
protegit amb per retxes de ferro. 
 
Una vegada vist tot això tornem a la pista pel mateix camí i una vegada a la 
mateixa continuem camí. 
 
A les 12:05 passem pel davant del restaurant o finca Can Borrell, masia que 
data del segle XIII, i una mica més endavant passem pel Coll de la Torreferrera, 
aquí seguim la pista pel camí de Can Borrell Sol i Aigua, i anem en direcció al 
Pi d’en Xandri, i cap a Sant Cugat. 
 

 
                      Can Borrell.                                          Pi d’en Xandri. 
 
A les 12:25 hores sortim del Parc de Collserola de Sant Cugat i Can Borrell, pel 
que hi anàvem, i entrem en el Parc Rural Torre Negra. 
 
Sobre un quart de dues entrem a Sant Cugat del Vallès per la plaça Rotary 
Internacional i en dirigim al Reial Monestir de Sant Cugat. 
 



A la plaça Octavià, on es troba el monestir fem una parada per dinar en un bar i 
fer temps fins l’hora que tenim reservada una visita al monestir. 
 

 
        Plaça Rotary Internacional.                  Arribant al Monestir. 
 

 
           Celebrant l’esforç del dia.     Amb la guia a l’exterior del Monestir. 
 
A les quatre de la tarda ens trobem a una guia que ens fa la visita al monestir 
per fora i per dintre, excepte l’església que està tancada a les tardes. 
 

 
      Reial Monestir de Sant Cugat.     Visitant el claustre del monestir. 
 



 
 Bandera de Cuba principis S. XX   Bandera Estelada 1915, és la més 
 (Museu Monestir de Sant Cugat).    antiga que es conserva (Museu  
                                                                Monestir de Sant Cugat). 
 
Al sortir de la visita ja només ens queda dirigir-nos fins l’estació dels ferrocarrils 
catalans, on agafem un tren fins l’estació de la plaça Catalunya a Barcelona, i 
des de la plaça ens desplacem a peu fins l’estació de Renfe de Gracia, on 
agafem un altre tren fins a Torredembarra on donem per finida l’excursió d’avui. 
 

 
Mapa de la zona, primera part. Recorregut marcat en color carabassa. 

 



 
Mapa de la zona, segona part. Recorregut marcat en color carabassa. 

 


