
El terreny és molt obert i ofereix bones referències visuals. Primer avançarem per un sòl argilós amb vegetació 
ufanosa: pins, roures, alzines...i per un sotabosc mediterrani desenvolupat. La cobertura vegetal és diversa segons 
les zones. Aquest itinerari ens permet gaudir d’un espai natural poc conegut, amb semblances geològiques i biolò-
giques  de dos espais emblemàtics: Montserrat i les Serres de l’Obac i Sant Llorens de Munt. Per una zona d’a-
metllers i d’oliveres ens anirem acostant a la població d’Olesa de Montserrat, on agafarem el ferrocarril. 

Veurem la masia de Can Torrella, sens dubte una de les de més història de la contrada, molt a prop de l’històric 
camí ral que des de Terrassa va cap a Montserrat, antic 
camí de pelegrinatge. Està rodejada dels anomenats 
camps de Can Torella, avui destinats al cereal. 
Roure de Can Torrella. Proper a la masia de Can Torre-
lla, pel camí que voreja els camps, el podem trobar al 
costat de l'últim camp. Durant el passeig podrem gaudir a 
més d'unes vistes privilegiades de la muntanya de Mont-
serrat.  

Punts de referència de la ruta: Vaquerises, Can Torrella, Torrent de Torrelles, Pas de la Bossa, pla del fide-
uer, font de la Pastora, cim de la Creueta, Puigventós o Creu de Saba, Turó de la Gronya, coll d’Oriol,  font dels 
Encantats, Can Llimona i Olesa de Montserrat. 

Caminades Eixample                   Senderisme: dimarts 5 de novembre del 2019 

 

Vaquerisses-Torreblanca, per la Creu de Saba, Olesa de Montserrat 
Sortida prèvia: (longitud 10,32 kms, desnivell   : 260 m,  desnivell   : 405 m, temps/mov: 3h 30m ) 

El terme de Vacarisses, de 40,72 km2, és una gran vall de terreny molt accidentat encarada a Montserrat. Oberta 
en els contraforts occidentals del massís de Sant Llorenç del Munt i de la serra de 
l’Obac, davalla fins prop del llit del Llobregat. L’altura mitjana del terme és de 
385 m. Limita al N amb els municipis de Castellbell i el Vilar, Mura (ambdós del 
Bages) i Rellinars; a l’E amb el de Terrassa; al S amb Olesa de Montserrat (del 
Baix Llobregat) i Viladecavalls, i a l’W, amb Monistrol (del Bages) i Esparre-
guera (del Baix Llobergat). Eclesiàsticament, pertany al bisbat de Barcelona.  

El terme comprèn el poble de Vacarisses, cap de municipi, i nombroses urbanit-
zacions. Antigament el municipi era travessat per una antiga calçada que fou re-
feta pel rei Pere III el Cerimoniós, com a camí romeu que de Terrassa menava, 
per Coll Cardús, per l’hostal de la Casa Vella de Torrelles i per l’hostal de la 
Creu, ja en terme de Monistrol, a Montserrat. Cal considerar també com a molt antic el camí de l’Obac.  

El bosc, principalment de pi i alzina, ocupa aproximadament dues terceres parts del terme, on hi ha caça menor 
(conills i perdius) i encara algun senglar. En anys de pluges favorables s’hi cullen bolets. Bona part dels terrenys 
de conreu resten abandonats o han estat urbanitzats. Es conserven, però, algunes explotacions cerealícoles (blat, 
civada, ordi i blat de moro). Quant a la ramaderia, s’hi cria aviram i bestiar boví. La indústria és la segona activitat 
amb major pes  

El poble de Vacarisses (761 h el 2005) és situat al peu dels contraforts occidentals de la serra de l’Obac, vora l’an-
tic camí ral o camí romeu. És centrat per l’església parroquial dedicada a sant Pere i sant Feliu. L’actual edifici, del 
segle XVIII, d’una nau amb capelles laterals construïdes entre els contraforts, possiblement fou bastit per munifi-
cència dels Amat durant llur estada a Vacarisses, a l’indret on, segurament, s’aixecava la primitiva església del se-
gle XI. El castell de Vacarisses és un gran casal reformat al segle XVIII, amb portal adovellat; hi nasqué el virrei 
Manuel d’Amat i de Junyent (1707-1782). El 1754 se li conferí el govern i la Capitania General de Xile, i en co-
mençar el regnat de Carles III, aquest el nomenà virrei de Perú, càrrec que ocupà fins el 1775. El castell fins a la 
primera meitat del segle XX (1948) era propietat dels marquesos de Castellbisbal. El nucli històric del poble, en-
torn de l’església i del castell, no ha estat gaire alterat i conserva la fesomia tradicional.  

Pedra de la Bossa. Pas dels Lladres. Pas situat  en el camí ral entre Olesa i Vaqueris-
ses, conegut con a “Pedra de la Bossa” . Topònim singular que prové del fet de ser un 
lloc arrecerat i de difícil fugida Aquí els lladres esperaven els viatgers i els alleugerien 
la bossa. Pareu compte, docns! 



Sant Salvador de les Espases (413m) 
Encimbellat sobre l’espadat més occidental de les Ro-
ques de l’Afrau. La capella, és documentada d’ençà el 
segle XIV. A l’indret on hi hauria un castell del que 
se’n tenen referències a partir del segle X i del que en 
resten alguns vestigis al capdamunt de la roca més 
alta. 
És termenal entre Esparreguera, Olesa i Vacarisses. 
Té diverses dependències annexes i els dijous i diumenges hi ha servei de bar. 
Els Amics de Sant Salvador tenen cura de la conservació i condicionament de 
la capella, el seu entorn i els camins que hi menen. S’hi celebra aplec anual ca-
da primer diumenge de setembre.  

La Creu de Saba (596m) és una creu de terme que es troba al municipi d'Olesa 
de Montserrat i és el punt més alt d'aquest municipi, a la comarca del Baix Llo-
bregat, a 596 metres. 

La creu que hi ha servia antigament per delimitar el ter-
me municipal, com també ho feia la Creu de Beca, i des 
d'allí s'albira una panoràmica del Baix Llobregat, 
l'Anoia i el Vallès. 
Antigament era de troncs, però l'any 1973 es va ins-
tal·lar una metàl·lica que suportés les inclemències me-
teorològiques. Documentada des del segle XVIII, era un dels punts on per Set-
mana Santa els habitants de la zona anaven tradicionalment a collir farigola. 

La Font dels Encantats està ubicada al nord de la masia de Can Llimona al mig del Torrent d'O-
romir a Olesa de Montserrat. La font actual brolla d'una construcció que prové canalitzada vint 
metres d'una mina que s'endinsa pel subsòl del torrent del mateix nom. Antigament l'aigua naixia 
la mateixa boca de la mina, però degut als aiguats del setembre de l'any 1971 es va erosionar el 
terreny i va acabar destruint la font antiga. També de la mateixa mina es canalitza aigua fins a la 
bassa de la masia de Can Llimona. 

Can Llimona. Masia de planta basilical, amb el cos central més elevat, i coberta a dos vessants. Consta de plan-
ta baixa, pis i golfes. Aquestes s'obren amb grans finestrals rectangulars. Conserva el portal adovellat, amb les 
dovelles emblanquinades com la resta dels murs. 
 

L'origen d'aquest mas es pot remuntar a l'època medieval. L'any 1495 n'era propieta-
ri Joan Llimona i sembla que ja en aquells temps es dedicava a la producció d'oli. A 
començament del segle XVII es va fer una important reforma de la casa. D'aquesta 
època són els interessants enteixinats (sostrada amb decoració de fusta, que resol els proble-

mes estructurals dels edificis, i molt especialment la realització de forjats i armadures de sostres.) 

que es conserven al seu interior. Al segle XIX era propietat de la família Casas.  

Olesa de Montserrat és una vila i municipi de 23.645 habitants.[1] Administrativament pertany a la comarca del 
Baix Llobregat i a la comarca natural del Montserratí.  

Durant la dècada dels 50 i 60 Olesa va viure una època de bonança gràcies a la indústria tèxtil, la crisi del 1975 va 
provocar el tancament de moltes fàbriques. En els darrers anys, però, s'han instal·lat al municipi altres sectors in-

dustrials, com el químic, el metal·lúrgic, el sector de l'alimentació i el de la decoració.  

La Passió 

Olesa de Montserrat és coneguda arreu per les representacions de la Passió d'Olesa de Montserrat, 
obra teatral en la qual s'hi representa la vida, mort i resurrecció de Jesucrist. Aquest espectacle és 
dut a terme any rere any durant els mesos de febrer, març i abril. 
El document més antic referent a les representacions de La Passió data del segle XVI, concretament 
de l'any 1538, i es conserva a l'Arxiu Parroquial d'Olesa de Montserrat. Es tracta d'un document 
d'inventari dels objectes de la sagristia de l'església parroquial de Santa Maria d'Olesa de Montser-
rat on, d'entre el llistat de robes i objectes litúrgics s'hi anomena una consueta "per fer la passió", és 

a dir, el text per a representar la passió.
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