
DESCOBRIM MURA I 
EL PUIG DE LA BALMA

27/11/22
de 10:45 a 15:30 h.



MURA I EL PUIG DE LA BALMA

Us proposem una sortida per descobrir el bonic poble de Mura amb el seu en-
torn natural i anar fins a l’especial edificació del Puig de la Balma.

Situat al conglomerat muntanyós de Sant Llorenç del Munt, el municipi de 
Mura és un petit poble que ha sabut conservar el seu marcat caràcter medie-
val. Forma part de les Valls del Montcau, un entorn on l’abundància de vege-
tació i fauna han dibuixat des de sempre un perfil de població vinculada a la 
terra. Avui dia, molts dels seus bancals i vinyes estan abandonats, però Mura 
conserva l’encant d’una Edat Mitjana plena d’esplendor, visible al nucli antic, 
amb les cases de pedra o l’església romànica de Sant Martí. 

Com molts pobles de l’Edat Mitjana, les primeres notícies de Mura es tenen 
pels documents eclesiàstics i la construcció de la seva església durant el segle 
X. A partir d’aquí i al voltant d’aquella es van començar a construir cases. El 



període més florent de Mura el va portar el cultiu de la vinya i que va originar 
la construcció de desenes de tines que s’adossaven a les cases. Això ha con-
figurat l’aspecte actual de l’arquitectura de Mura. L’aparició de la fil·loxera, 
com va passar en altres parts de Catalunya, va destruir gairebé completament 
aquesta activitat agrícola i va propiciar altres formes d’activitat econòmica 
com la construcció d’una fàbrica tèxtil, també molt comuna a Catalunya. 
L’avenç de la tecnologia també va propiciar que el tèxtil deixarà de ser rendi-
ble i després del tancament de la fàbrica als anys seixanta, Mura va començar 
a consolidar-se com un poble de segones residències i amb una orientació 
turística que resulta evident en ple segle XXI.

El Puig de la Balma és una d’aquelles petites meravelles que s’amaguen als 
ulls de la gran massa turística i que semblen ser-hi només per als que puguin 
apreciar-ne la bellesa. El Puig de la Balma no és exactament una masia. Els 



murs d’aquest mas es troben encabits i penjats en els replans escarpats d’un 
cingle, tot aprofitant les cornises naturals.. D’una banda, aquest conglomerat 
d’edificis (que ha anat creixent des de l’original edificació del segle XII com-
pletament construïda a la roca), s’ha convertit en un testimoni important de 
la vida rural catalana i dels diferents episodis de la història del país. Fins aquí 
s’han acostat diversos cronistes i documentalistes que s’han interessat per la 
seva riquesa patrimonial, així com diversos cineastes que han rodat escenes 
de pel·lícules històriques com ara “Bruc” o “Pa negre“.



EXCURSIÓ

Farem una excursió circular amb sortida i arribada a l’aparcament del costat de 
l’Ajuntament de Mura.

Ubicació del punt de sortida:

https://goo.gl/maps/qD7h3fTtJQzF3dtx8

Des de l’aparcament de l’Ajuntament, creuarem el poble per acostar-nos a la 
Riera de Nespres, la qual seguirem durant una bona estona mentre anem tro-
bant fonts d’aigua fins que arribem al torrent dels Codolosos, que agafarem 
per emprendre la pujada cap al Puig de la Balma, on aprofitarem per fer una 
parada per visitar l’entorn i contemplar l’espectacular edificació.



Al Puig de la Balma tindrem la opció de fer una visita al petit museu que hi ha 
disponible. Com que no haurem fet reserva, serà una visita opcional sempre 
que hi hagi disponibilitat. Si algú no vol fer la visita, podrà esperar a l’exterior.

Informació sobre el Puig de la Balma:

https://puigdelabalma.com/

https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Puig_de_la_Balma

Tornarem a emprendre el camí i en aquest punt se’ns presenten dues alterna-
tives, la tornada directa a Mura o un camí una mica més llarg. En funció dels 
assistents podrem decidir allà mateix quina de les dues tornades ens ve més 
de gust.

Un cop arribats a Mura, proposem fer una passejada pels carrers del poble 
per contemplar la seva arquitectura medieval o fer alguna compra en algun 
establiment.

Informació sobre Mura:

https://www.mura.cat/

https://es.wikipedia.org/wiki/Mura

https://www.vacacionesporeuropa.com/mura-pueblo-medieval-bonito-barce-
lona.html



Informació del recorregut curt:

• https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/mura-puig-de-la-balma-23595613

• Distància total: 5,6km 

• Desnivell acumulat: 240m

ITINERARI CURT



Informació del recorregut curt:

• https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/210313-fonts-de-la-riera-de-
nespres-i-67875963

• Distància total: 7km 

• Desnivell acumulat: 350m

ITINERARI UNA MICA MÈS LLARG



MÈS INFORMACIÓ SOBRE EL RECORREGUT

Horaris:

• Trobada a l’aparcament: 10.30h 

• Inici de l’excursió: 10.45h (es prega màxima puntualitat)

• Arribada a l’aparcament: 15.30h

Transport:

• Cotxes particulars: de Sabadell anem a Matadepera per la B-1248 i 
seguim en direcció Mura per la BV-1221. Temps orientatiu: 25-30 mi-
nuts.

• Transport públic: es pot agafar la línia M11 del bus de Terrassa a 
Mura/Talamanca que té sortida a l’estació del Nord de Terrassa, a la 
qual s’hi arriba des de Sabadell amb la línia R4 de Renfe 

Trobareu informació a: 

o https://parcs.diba.cat/es/busparc

o https://horaris.gruptg.com/tgo/?linia=M11

o Horaris:

o Anada: Hora de sortida del bus l’estació del Nord de Terrassa: 9.40h

o Anada: Hora d’arribada del bus a les Arenes: 10.30h

o Tornada: Hora de sortida del bus a les Arenes: 15.50h o 17.50

o Tornada: Hora d’arribada l’estació del Nord de Terrassa: 16.40h o 
18.40h


