
DESCOBRIM 
LES ARENES

28/05/22
de 10 a 16 h.



LES ARENES

Situada dins del terme municipal de Castellar del Vallès, es troba l’Ermita de 
la Mare de Deu de les Arenes, un edifici romànic d’una sola nau amb absis se-
micircular sense decoració externa. Presenta grans contraforts a la façana de 
migdia, on es troba l’antic accés del temple, una porta amb arc de mig punt 
actualment tapiada.

Adossada a la paret nord hi ha la casa dels ermitans, de construcció molt poste-
rior i amb coberta d’una inclinació, vers l’església, trencant l’harmonia estèti-
ca. L’actual façana, a ponent, està arrebossada i el campanar, és d’espadanya. 
Aquests dos elements són de construcció moderna.



EXCURSIÓ

FFarem una excursió circular amb inici i final a l’aparcament de l’àrea d’esbarjo 
de les Arenes, al punt quilomètric 12,3 de la carretera B-124 entre Castellar del 
Vallès i Sabadell. L’excursió seguirà el SL-C 65 en sentit horari.

Ubicació del punt de sortida: https://goo.gl/maps/PuoxU6bJsM1kY1dx5

Des de l’aparcament, creuarem la carretera i agafarem un corriol en direcció 
a la masia del Sabater Vell. A continuació remuntarem la part baixa del Sot de 
Matalonga i agafarem un desviament que ens durà per camins planers fins a 
l’Ermita de la Mare de Deu de les Arenes, on farem una aturada per jugar una 
estona.

 

Informació sobre l’Ermita de la Mare de Deu de les Arenes: 

http://trailsantllorenc.blogspot.com/2010/12/ermita-de-la-verge-de-les-are-
nes-360-m.html

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2901

Tornarem a emprendre el camí, creuarem la carretera per sota el pont i segui-
rem un camí planer que ens durà a un punt on haurem de creuar el riu Ripoll. 
En cas de no poder creuar el riu per excés d’aigua, farem un camí alternatiu que 
suposarà caminar 1 km més del previst.

Un cop creuat el riu Ripoll, prendrem un camí, que ja de tornada, ens durà fins 
a la font del Romaní i la font de l’Espígol.

Seguirem el camí i en breu arribarem al veïnat de cases modernistes de les 
Arenes.

Una mica d’informació sobre les cases de les Arenes: 

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2949



A partir d’aquest punt, només ens quedarà agafar l’ampla pista que ens durà a 
l’aparcament des d’on hem iniciat la sortida. Durant aquest trajecte tindrem el 
Riu Ripoll a tocar i ens hi podrem acostar per refrescar-nos o fins i tot, els més 
valents podran fer una petita remullada.

Mapa del recorregut



Dades:

- Distància total: 5km (6km si hem de creuar el riu més amunt)

- Desnivell acumulat: 180m

- Dificultat: fàcil, principalment per camins amples o senders

Horaris:

- Trobada a l’Aparcament: 10.00h

- Inici de l’excursió: 10.15 (es prega màxima puntualitat)

- Arribada a l’Aparcament: 16.00h

Transport:

- Cotxes particulars: de Sabadell anem a Castellar del Vallès per la B-124 
i seguim en direcció Sant Llorenç Savall. Temps orientatiu: 25-30 mi-
nuts.  

- Transport públic: es pot agafar la línia C3 del bus de Sant Llorenç Savall 
que té sortida a l’estació d’autobusos de Sabadell i parada al Parc Taulí 
i a la carretera de Prats. Trobareu informació a:

o https://www.moventis.es/es/lineas-horarios/linea-auto-
bus-c3-c3-sabadell-castellar-sant-llorenc

o https://www.moventis .es/es/tabla-horar ia#trayec -
to/3/6/20220528

o https://www.moventis .es/es/tabla-horar ia#trayec -
to/3/7/20220528

o Horaris:

	 Anada: Hora de sortida del bus al Parc Tauli: 8.27h

	  Anada: Hora d’arribada del bus a les Arenes: 9.05h

	  Tornada: Hora de sortida del bus a les Arenes: 16.18h

	  Tornada: Hora d’arribada al Parc Taulí: 16.50h

MÈS INFORMACIÓ SOBRE EL RECORREGUT


