
DESCRIPCIÓ: Ruta de tardor pels boscos del voltant de Santa Fe. L’itinerari ens porta, després de passar pel pla de 

Mulladius i enmig d’una imponent fageda, a l’empedrat de Morou: des d’aquesta balconada podrem observar una 

panoràmica espectacular de tota la vall de Santa Fe, el turó de l’Home, les Agudes i la depressió del Vallès. 

PUNT DE TROBADA: A les 9:00h al pont del Parc Central (C/Pere Serra). Trajecte en cotxe particular fins a l’estació del 

Bus Parc del Montseny del Centre d’Informació de Fogars de Montclús (Rotonda BV-5114 / BV 5119), on prendrem el 

bus de les 10:30h fins a Santa Fe (2,6 euros per persona anada i tornada). 

FITXA TÈCNICA DE L’ITINERARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta a Wikiloc: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/lempedrat-de-morou-61142467 

Situació 
Vallès Oriental 

 Parc Natural del Montseny 

Distància total 6,0 km 

Temps total 
aproximat 

4:00 h (parades incloses) 

Desnivell positiu 
acumulat 

199 m 

Alçada màxima 1.247 m 

Mapa recomanat 
Montseny. Parc Natural. 

Ed. Alpina. Escala 1:25.000 

MONTSENY – Tardor a la Vall de Santa Fe – Empedrat de Morou 
Grup Muntanya en Família – Club Muntanyenc Sant Cugat – 20 de Novembre del 2022 

Alçada
Desnivell 

parcial

Desnivell 

positiu 

acumulat

Distància 

parcial

Distància 

acumulada
Observacions

A Can Casades (Santa Fe) 1.134 m 0 m 0 m 0,0 km 0,0 km
Itinerari senyalitzat amb marques 

de color taronja

B Riera de Santa Fe 1.119 m -15 m 0 m 0,3 km 0,3 km

C La Castanyeda 1.161 m 42 m 42 m 0,6 km 0,9 km

D Pla dels Mulladius 1.196 m 35 m 77 m 0,6 km 1,5 km Fageda

E Punt més alt 1.247 m 74 m 151 m 0,7 km 2,2 km

F Empedrat de Morou 1.227 m -20 m 151 m 0,5 km 2,7 km Parada per dinar

G La Fageda 1.147 m -80 m 151 m 0,5 km 3,2 km

H Figueroles 1.088 m -59 m 151 m 0,9 km 4,1 km

I Panta de Santa Fe 1.086 m -2 m 151 m 0,6 km 4,7 km

J Can Casades (Santa Fe) 1.134 m 48 m 199 m 1,3 km 6,0 km

Punt de pas

A 
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D 
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F 

G H 
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MATERIAL 

Menjar: Cal portar de casa l’esmorzar i el dinar. Està prevista una parada per dinar a la meitat del recorregut 

un cop arribats a l’empedrat de Morou. 

Aigua: s’aconsella portar aigua des de casa. 

Material: A mitjans de novembre pot fer fred i humitat, convé portar roba d’abric i un impermeable. També 

cal portar calçat adequat: botes de muntanya per evitar la humitat, els refredaments i les torçades de peu. 

Dificultats que hi pot haver: Es tracta d’un itinerari de muntanya, malgrat que no presenta més dificultats 

que la irregularitat del terreny i la descomposició del granit en sorra que també pot fer relliscar. Les rampes 

amb fulles al terra, sobretot en les baixades, amaguen pedres que ens poden fer caure si correm. 

 

Montseny: Una reserva de la biosfera a l’abast 

El massís del Montseny s’alça entre les planes del Vallès, Osona 

i la Selva fins els 1.700 metres d’altura i recopila una mostra 

molt representativa de la flora i fauna de l’Europa occidental. 

La seva condició de reserva de la biosfera, títol atorgat per la 

UNESCO als espais naturals més singulars del planeta, s’explica 

pel fet de ser un reservori de diversitat biològica que sintetitza 

bona part dels ecosistemes, bàsicament forestals, de la 

Mediterrània occidental. Els boscos caducifolis, rouredes i 

fagedes, són l’ambient natural icònic del Montseny, malgrat no 

ser-hi majoritaris. L’itinerari proposat ens permet endinsar-nos 

en una ufanosa fageda i contemplar des de la balconada natural de l’empedrat de Morou una panoràmica 

espectacular de tota la vall de Santa Fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació:  

https://parcs.diba.cat/web/montseny 

T. Llobet “Flora i fauna del Parc Natural. Montseny” Brau Edicions 

 

NOTA: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (MeF) del Club Muntanyenc Sant 

Cugat i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al MeF. Tots els participants a les activitats MeF hauran de disposar 

de la llicència federativa de l’any en curs. Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran 

d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que els supervisaran i se’n faran responsables durant tota 

l’activitat. 

Mallarenga d’aigua 
(Parus palustris) 

Fageda 

Banyarriquer del faig 
(Rosalia alpina) 

Liró gris 
(Glis glis) 

 


