
Accés al punt d’inici

En cotxe
Per la BV-5114 en direcció a Santa Fe de Montseny 
fins a Can Casades.

L’inici d’itinerari és davant del Centre d’Informació Can Casades i seguirem 
les indicacions de quadrats de color taronja.

La castanyeda

Als voltants del Montseny trobarem diverses extensions de castanyers. 
Aquestes espècies forestals es van introduir a Europa des de l’Orient Mitjà, 
amb l’objectiu d’aprofitar la fusta per fer bigues, pals i llenya.
Baixarem cap a la riera de Santa Fe i deixarem a mà dreta l’ermita de San-
ta Fe (1201) annexa a l’Hostal de Santa Fe. Una vegada creuada la riera, 
agafarem el camí de pujada, que passa davant de l’Escola de Natura Can 
Lleonart, que ens portarà a la castanyeda 1  . El camí s’enfila amb pendent 
suau fins arribar a la cruïlla on podreu escollir entre girar a la dreta cap al 
pla de Mulladius 2   o seguir recte per la variant cap al turó de Morou.

Pla de Mulladius

El pla de Mulladius és un indret planer format per materials d’erosió del 
granit on, sota la fageda, creixen ginebrons i plantes herbàcies. És un racó 
freqüentat per senglars i fagines.
El camí, amb revolts, recorre els vessants de ponent del turó de Morou a 
través d’una esponerosa fageda. Després de planar suaument, el camí s’es-
treny i comença a davallar fins a l’empedrat de Morou 3  .

Empedrat de Morou

Aquesta balconada ofereix una panoràmica espectacular de tota la vall de  
Santa Fe, el turó de l’Home, les Agudes, el turó de Morou, la serralada  
de Marina i la depressió del Vallès.

El corriol aflueix a una pista forestal que, després de passar per una solana 
embosquinada, s’endinsa en una espessa fageda 4  .

Fageda

El faig es un arbre d’ambient humit, adaptat per captar la humitat ambien-
tal, que li permet desenvolupar-se en terrenys poc profunds i rocallosos. Els 
seus fruits, les fages, alimenten la fauna dels rosegadors de la vall.
El camí surt a la solana en un revolt i retorna a la fageda. En aquest tram 
força planer, trobem també alzines i roures de fulla gran. En arribar al tren-
cant  cap a la font de Baladrell 5  , i a mesura que el camí s’apropa al pantà 
de Santa Fe, es fan més freqüents els freixes de fulla gran.

Pantà de Santa Fe

La paret del pantà 6  té una altura de 19 metres i una base de 14 metres. 
Es va construir al primer terç del segle xx. Els entorns dels pantà gaudeixen 
d’una biodiversitat tant a dintre com a fora de l’aigua 7  i, si tenim sort, 
podrem gaudir de la presència de la granota roja, una espècie protegida.
Seguirem per la riera fins arribar a l’Escola de Natura Can Lleonart. L’itine-
rari finalitza retornant a Can Casades pel mateix camí de l’inici.

VARIANT PEL TURÓ DE MOROU

Aquesta variant és similar a l’anterior itinerari però amb més desnivell 8  . 
Per aquest camí trobem un pou de neu 9  .
Comença la pujada cap al pla Gran de la Cornera i, a partir d’aquí, un corriol 
fitat amb pedres ens portarà al turó de Morou. La carena de la Mosquera 
ens retornarà a l’itinerari principal.
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Distància
5,760 km (6 km per la variant del turó de Morou)

Durada
1 h 45 min

Recomanacions
– Excursió apta per a tot tipus de públic. 
– Porteu calçat adequat, gorra i aigua.
– Si hi ha boira, plou, neva o glaça, cal anar amb 

compte per no relliscar en els trams empedrats.
– Recomanem portar prismàtics. 
– Recordeu que per protegir les poblacions de la 

fauna autòctona dels nostres cursos d’aigua està 
prohibit alliberar animals al·lòctons que les puguin 
desplaçar del seu hàbitat. 

– No llenceu deixalles ni arrenqueu cap mena de 
planta i procureu no destorbar la fauna.

Equipament més proper
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