
 Sant Sadurní de Gallifa 942 m. 
 
Cim: Sant Sadurní de Gallifa. 
Data: Dimarts 12 de març de 2019.  
Participants (9): Joan Aubia, Joan Mª boada, Joan Gassol, Joan Marqués, 
José Vázquez, Josep Mariné, Rosa Mari de Vidiella, Toni Coll i Pere López. 
Inici: Entre Sant Feliu de Codines i Gallifa, a la BP-1241 quilòmetre 14,5. 
Final: Entre Sant Feliu de Codines i Gallifa, a la BP-1241 quilòmetre 14,5. 
Circular: Si. 
Temps real: 04:15 hores. 
Temps total: 05:45 hores. 
Desnivell: 451 metres. 
Desnivell acumulat: 575 metres. 
Distància: 12,3 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
Avui ens trobem al Vallès Occidental, a la carretera BP-1241, entre els 
quilometres 14 i 15. 
 
Comencem a caminar per un camí particular on hi ha un cartell que diu: “La 
Roca camino particular, prohibido el paso a toda classe de vehículos”. 
 

            
          Inici del camí.            Operaris netejant el bosc. 

 
Així que quan són les 08:45 hores comencem a pujar per aquesta pista.  
 
Ens troben uns operaris que estan fent neteja dels boscos al mateix temps que 
fan una explotació de fusta. 
 
Seguim per la pista i al quart de caminar, ens trobem en un punt on hi ha un 
forn de calç a la dreta, deixem la pista i continuem per un camí que puja a la 
dreta i segueix el GR amunt. 
 
Quan són les 09:40 trobem una pista, a la dreta aniríem fins el collet de Temes, 
però nosaltres girem a l’esquerra. 
 



            
                 Antic forn de calç.                         Pujant per un bosc força tapat. 
 
A les deu en punt parem per esmorzar i s’hi estem poc més d’un quart d’hora. 
 
Després continuen caminant per la pista i sobre les 11:20 hores creuem el 
Torrent de les Pujadetes, immediatament després tenim una bassa a mà 
esquerra, nosaltres continuem i travessem un bosc per un lloc que li diuen Els 
Bardissars. 
 
Poc abans de les dotze del migdia arribem al collet de Sant Sadurní, el creuem 
i pugem per un camí que en pocs minuts ens deix al cim. 
 

            
               Parada per esmorzar.                Creuant el Torrent de les Pujadetes. 
 
Quan són les 12:07 arribem a l’ermita de Sant Sadurní de Gallifa, actualment 
en obres de reconstrucció, som dalt del cim i anem una mica més enllà pel 
darrera de l’ermita fins un penya-segat que fa de balconada per veure les 
vistes, a prop tenim Sant Feliu de Codines, Granollers i Mataró al final, però la 
calitja no ens permet esbrinar gaire del que veien. 
 



             
     Arribant a l’ermita de Sant Sadurní                  Interior de l’ermita. 
     de Gallifa. 
 
 

 
Sant Sadurní de Gallifa 942 metres. 

 
 
Després de fer les fotos de rigor continuem camí baixant pel costat de la 
cinglera, baixant pel Serrat Punxagut, fins que arribem al Torrent de l’Espeltar, 
el qual creuem un parell de vegades i a la fi, quan són les 13:05 hores passem 
al costat d’unes runes, es tracta del l’antic mas La Roca. 
 

            
       Baixant per un camí força bonic.                    Antic mas La Roca. 
 



Quan són tres quarts de dues de la tarda, tornem a ser on havíem trobat un 
forn de calç, ja només ens queda desfer el camí de pujada i quan són les 14:00 
hores tornem a ser al cotxe donant per acabada l’excursió d’avui. 
 
Una mica més tard ens arribem fins les runes del Castell de Gallifa, on 
aprofitem per dinar de pícnic, gaudim de les restes que queden, de les 
instal·lacions noves que s’han fet, i també visitem l’ermita de Santa Maria del 
Castillo de Gallifa, edificació del segle XI i que es troba al punt més alt dintre 
del castell. 
 

            
      Dins les runes del Castell de Gallifa.     Ermita de Santa Maria del Castillo  
                                                                     de Gallifa. 
 
El 1985 , el rector de Gallifa, mossèn Josep Dalmau, inicià la reconstrucció de 
l’església romànica. Al no disposar d’una imatge per l’ermita, el col·leccionista 
Jesús Prujà li oferí una talla d’una verge del segle XI, d’aquesta imatge no es 
coneix ni el nom ni l’origen. Mossèn Dalmau l’acceptà i la va anomenar la 
Verge de l’Ecologia. 
 

            
     Un dels panells que hi ha a la zona.     Imatge de la Verge de l’Ecologia 
                                                                   (extreta d’internet).           
 
Des de les hores aquest espai s’ha convertit en un lloc d’encontre i defensa 
dels valors ecològics des d’una perspectiva cristiana. 
 



 
Mapa de la zona, recorregut marcat en color carabassa. 

 


