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Excursions amb nens

Arribeu al parc del Llac a través 
de l’N-141c que connecta Sant 
Fruitós de Bages amb Moià. En-
tre els km 8 i 9 trobeu el desvia-

ment cap al camí del Galobard. Seguiu-lo durant 500 metres per 
arribar al parc del Llac, a Navarcles. Hi ha un petit aparcament a 
l’altura del llac, just davant de la font del Llac. Per arribar a l’àrea 
de pícnic, heu d’encarar-vos al llac i vorejar-lo per l’esquerra. 
Passeu pel parc infantil i el bar, i seguidament arribeu a la zona 
boscosa on es troba l’àrea d’esbarjo. 

Com arribar-hi

Aquesta és una àrea de lleure que 
farà gaudir els més menuts de 
casa. Situada en una zona ben 
ombrívola del parc del Llac, que 

envolta aquest embassament artificial del riu Calders, aquesta 
zona de pícnic disposa de taules, font i una zona de jocs per a 
petits situada a pocs metres. A més, ofereix servei de bar i lava-
bos durant els mesos d’estiu.

Què hi trobareu

Excursions amb nens

Àrea recreativa
del Parc del Llac

(Navarcles, Bages)

12

Fi
tx

a 938 270 126 / 938 311 180 /
 609 323 929

Papereres Sí

Obert tot l’any 

Pícnic

Horaris

Acampada Prohibit

Font Sí (a prop de 
l’aparcament)

Zona de jocs Sí Animals Sí

Pàrquing Sí

Tipus

WC Sí (vinculat al 
bar, obert a l’estiu)

Preu

Taules de fusta amb bancs

Gratuït

Barbacoes No(lligats)

Contacte
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L’excursió

Un tomb pel parc del Llac
(Navarcles, Bages)

Passejant al voltant del llac.

Fitxa de l’excursió

A peu, en BTT
Ruta circular 
Edat recomanada: a partir de 2 anys.
Distància: 900 m.
Durada aproximada: 20 minuts a peu (10 minuts en BTT).
Accessibilitat: ruta planera per pista de terra i asfaltada. Hi ha un petit 
tram de roques grans i planes per on els cotxets hauran de passar amb 
més cura.
Recomanacions: per poder fer tot el tomb al llac, s’ha de creuar el carrer. 
En aquest punt s’ha de vigilar molt els nens i fer servir el pas de vianants.
Millor època: primavera, estiu, tardor i hivern.

13

+2

Bages
Navarcles
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Excursions amb nens

Fer el tomb al parc del Llac és 
tota una aventura per als més 
petits de casa. Tot i que és breu, 
la passejada al voltant d’aquest 

llac artificial del riu Calders ofereix una bona col·lecció de con-
trastos, de curiositats i de component de repte assequible per 
als menuts, que de ben segur els farà mantenir l’atenció.

Què hi trobareu

Mapa

AJ

F
P

A Àrea de lleure
F Font
J Jocs infantils
P Pàrquing

Presa

Moià

Sant Fruitós
de Bages

Camí del Galobard

Font de Navarcles

Bar

Presa

N-141 C

Llac de Navarcles
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Pas sobre la presa del llac.

La ruta s’inicia a l’àrea de pícnic. 
Voregeu el llac per deixar-lo a la 
vostra dreta, tot passant pel mig 
del circuit d’esports. De seguida 
l’itinerari es transforma en una petita aventura a través del pas 
estret de la presa. Continueu tot recte vorejant el llac fins a ar-
ribar a la carretera. Aneu cap al pas de vianants per passar a 
l’altra banda de la carretera. Un cop l’hagueu travessada, seguiu 
a mà dreta tot creuant el riu Calders pel pont. Al final del pont hi 
ha de nou un pas de vianants per tornar cap al llac. Passeu per 
davant del parc infantil i del bar. Continueu vorejant el llac fins a 
arribar a una zona on cal saltar de roca en roca per creuar el riu 
i arribar de nou al berenador.

Bages
Navarcles

En marxa

Travessar el pas sobre la presa del llac, veure com neden i 
xipollegen les famílies d’ànecs, aturar-se una estona al costat 
dels pescadors que practiquen la pesca esportiva de carpes (i, 
potser, contemplar com recullen el rodet de la canya i estiren 
enfora un exemplar immens d’aquests peixos) o passar un petit 
rierol per damunt d’enormes pedres és tota una experiència per 
als qui comencen a descobrir aquest món.

Però això no vol dir que els més grans hagin de trobar motius 
per avorrir-se. Entre els mesos de juny i setembre podreu llogar 
bicicletes, canoes i caiacs que us permetran veure el llac des 
d’una altra perspectiva, a més de practicar activitats guiades 
com l’escalada per cingleres, el pont de mico o el tir amb arc.
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Accediu a l’àrea d’esplai de la 
Riera de Nespres per la carretera 
BV-1221 entre Terrassa i Navar-
cles. Agafeu el desviament cap a 

Mura entre els km 21 i 22. Seguiu la carretera durant 3,5 quilò-
metres. L’àrea queda a l’esquerra. 

Com arribar-hi

A tocar de la riera de Nespres i 
envoltada de tolls d’aigua encai-
xats a la roca, aquesta àrea de 
lleure és de les més completes 

que podem trobar. Equipada amb WC, barbacoes, canviador 
per a nens, taules, fonts d’aigua potable, pàrquing i bar; dispo-
sa, fins i tot, de venda de llenya i lloguer de graelles. 

Què hi trobareu

Excursions amb nens

Àrea d’esplai de la 
Riera de Nespres

(Mura, Bages)

16

Fi
tx

a 938 317 300

Papereres Sí

Dissabte, diumenge i festius de 10 a 18 h 
(tancat de desembre a febrer i a l’agost)

Pícnic

Contacte

Horaris

Font Sí

Zona de jocs No Animals Sí

Pàrquing Sí

Tipus

WC Sí

Preu
Taules de ferro amb bancs
De pagament

(lligats)

Acampada Prohibit

Barbacoes Sí

(de pagament)
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L’excursió

Pel torrent de Puig fins al Puig de la Balma
(Mura, Bages)

El Puig de la Balma.

Fitxa de l’excursió

A peu
Ruta lineal 
Edat recomanada: a partir de 6 anys.
Distància: 3,5 km.
Durada aproximada: 2 hores.
Accessibilitat: el camí cap al Puig de la Balma és de pujada (desnivell 
acumulat: 70 metres).
Recomanacions: s’ha de portar bon calçat per caminar sobre roca i grava, 
ja que hi ha moltes pedres, roques i desnivells. S’ha de portar aigua sufi-
cient per a tota la ruta, ja que no hi ha fonts durant el camí. No es recomana 
fer la ruta a l’estiu, ja que hi ha trams de poca ombra. Eviteu les hores de 
màxima calor; porteu protector solar i gorres.
Millor època: primavera, tardor i hivern.

17

+6

Bages
Mura
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Excursions amb nens

El Puig de la Balma és història i 
present alhora. Aquest mas do-
cumentat des de l’any 1170, amb 
una capella del segle XIV i que es 

troba encaixat dins d’una gran balma a la paret de roca, ha es-
devingut actualment casa-museu, casa rural, bar, restaurant... i 
plató cinematogràfic.

En aquest escenari de roca i pedra tallada s’hi han rodat 
algunes pel·lícules del cinema català més recent, com ara Pa
negre o Bruc. Indret de repòs després d’un ascens que passa 
per horts, rierols i sèquies plenes de vida, els més cinèfils hi 
trobaran anècdotes i detalls valuosos, mentre els amants de la 
història rural segur que gaudiran amb l’espectacular col·lecció 
d’estris de pagès que es guarden a la casa museu.

Què hi trobareu

Mapa

A Àrea de lleure
B Barbacoa
I Punt d’informació
P Pàrquing

WC
 Pal indicador

Puig de la Balma

La Vila

Molí del Mig

Cal Miqueló

Torrent del Puig

Àrea d’esplai
de la Riera de Nespres

A PB
WC I

Mura

Pont
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La ruta s’inicia creuant el pont que 
hi ha a l’inici de l’àrea d’esplai de 
la Riera de Nespres. Agafeu el 
sender de la dreta i seguiu la riera. 
Al primer encreuament de camins, continueu recte per un petit 
corriol en direcció al Puig de la Balma i a la Vila. Cinc minuts 
més tard us trobeu una balma. A la primavera i l’estiu, en aquest 
indret hi ha espiadimonis i papallones de tots els colors. Pocs 
metres més endavant us topeu amb una resclosa. Continueu 
fins al petit pont de fusta, que heu de creuar per seguir l’itinerari 
mitjançant unes petites escales. Si feu una breu aturada aquí, 
potser teniu sort i podreu veure alguna granota remullant-se a la 
sèquia que mena l’aigua als horts que hi ha més amunt. 

Seguiu tot recte fins a arribar a la pista asfaltada. En aquest 
punt heu d’agafar el camí de l’esquerra. Porteu 20 minuts de 
camí des de l’inici de la ruta. Passeu per petits horts fins a ar-
ribar a un desdoblament de camins en forma de V a l’altura del 
molí del Mig. Agafeu el camí de l’esquerra i creueu el torrent del 
Puig per un pont asfaltat. Mantingueu-vos a la riba esquerra, 
seguint els indicadors cap al Puig de la Balma. Al passar el re-
volt, mantingueu-vos a l’esquerra, fins que entre 10 i 15 metres 
més amunt pugueu creuar de nou el torrent per la seva part més 
estreta. De seguida veieu davant vostre un pal indicador que 
us encara amunt, per un caminet empedrat amb escales, cap 
a la Vila. Aquest tram fa una pujada bastant forta. Quan porteu 
aproximadament 45 minuts des que heu sortit de l’àrea d’esplai, 
arribeu a una gran balma i a la Vila. Voregeu el mas pel sender 
fins a arribar a una pista de terra. Gireu a l’esquerra en direcció 
al Puig de la Balma. 

Tres minuts més tard trobeu un desviament a la dreta amb 
un pal indicador força ocult. Seguiu per aquest corriol, que us 
duu amunt entre camps i passant per un corral d’ovelles, fins a 
arribar a una pista més ampla. Seguiu la pista cap a l’esquerra, 
que mena directament al Puig de la Balma. Arribeu al vostre 
destí en una hora aproximadament. 

Aprofiteu per descansar a dalt del Puig de la Balma i fer una 
vista a la casa-museu, on descobrireu com vivien els pagesos 
del segle XII. Per tornar a l’àrea de lleure, heu de desfer el camí 
per on heu vingut.

Bages
Mura

En marxa
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Accediu a la zona de pícnic del 
mirador dels Apòstols de l’abadia 
de Montserrat des de Monistrol de 
Montserrat per la BP-1121. En 

aproximadament 9 quilòmetres arribeu a l’aparcament vigilat i 
de pagament del Patronat de Montserrat. Deixeu el cotxe aquí 
i continueu a peu fins a arribar al mirador dels Apòstols, ubicat a 
l’entrada del recinte de l’abadia, a la zona del self-service.

Com arribar-hi

Des d’aquest mirador, equipat 
amb taules de fusta i bancs, gau-
direu d’unes immillorables vistes 
de l’abadia de Montserrat i de la 

vall que s’obre als peus del massís. L’àrea disposa de servei de 
cafeteria i accés a lavabos dins de l’horari del bar. 

Què hi trobareu

Excursions amb nens

Mirador dels 
Apòstols

(Montserrat, Bages)

20

Fi
tx

a 938 777 777

Papereres Sí

Tots els dies, de 7.30 a 20 h
(vinculat als horaris d’obertura de la basílica)

Pícnic

Contacte

Horaris

Font No

Zona de jocs Sí Animals Sí
(lligats)

Pàrquing Sí
(de pagament)

WC Sí

Tipus
Preu

Taules de fusta amb bancs
Gratuït

(vinculat als 
horaris del bar)

Acampada Prohibit

Barbacoes No
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L’excursió

Cap a Sant Jeroni, el cim més alt de Montserrat
(Montserrat, Bages)

Panoràmiques des de Sant Jeroni.

Fitxa de l’excursió

A peu
Ruta semicircular 
Edat recomanada: a partir de 8 anys.
Distància: 7,6 km.
Durada aproximada: 3 hores.
Accessibilitat: per arribar al punt de partida s’ha d’agafar el funicular de 
Sant Joan. El primer tram del camí cap a Sant Jeroni fa una lleugera pujada. 
A l’altura de l’encreuament entre el camí vell i el camí nou de Sant Jeroni, 
comença la pujada forta, que encara augmenta més des de l’ermita de 
Sant Jeroni, amb l’ascens fins al cim, a 1.236 metres d’altitud (desnivell 
acumulat: 320 metres). La tornada es fa pel camí vell de Sant Jeroni, primer 
a través d’un bosc frondós i després per centenars d’escales.
Recomanacions: s’ha de portar bon calçat per caminar sobre roca i grava, 
ja que hi ha moltes pedres, roques i desnivells. S’ha de portar aigua sufi-
cient per a tota la ruta, ja que no hi ha fonts durant el camí. Eviteu les hores 
de màxima calor; porteu protector solar i gorres.
Millor època: primavera, estiu i tardor.

21

+8

Bages
Montserrat
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Excursions amb nens

Assolir el cim de Sant Jeroni, el 
més alt del massís de Montserrat, 
és una experiència de contrastos 
i fortes emocions. Us esperen 

boscos ombrívols i enormes blocs de roca pelada, modelada
per la natura amb formes que han suggerit noms com el Cavall 
Bernat o el Cap de Mort. Enmig d’aquest paisatge, topònims 
evocadors de llegendes, com ara el Bruc i el pas del Francès.

Arribats a 1.236 metres d’altitud, podreu albirar bona part 
del Principat, des dels Pirineus fins al Camp de Tarragona. A la 
baixada, centenars de graons de pedra us endinsen per l’estret 
pas del Francès, on, si no feu fressa i esteu de sort, potser po-
dreu creuar-vos amb un grup de cabres salvatges que baixen 
en equilibri impossible per les parets de roca gairebé verticals.

Què hi trobareu

Mapa

M

Ermita de
Sant Jeroni

Sant Jeroni

Cavall
Bernat

Torrent de 
Santa Anna

Panxa
del BisbePla dels 

Ocells

Santa
Magdalena

Sant Jaume

Estació superior

Funicular de
Sant Joan

Miranda dels 
Ermitans

Monestir
de Montserrat

Monistrol
de Montserrat

Mirador
dels Apòstols

A
WC

Pas dels 
Francesos

Escales
dels Pobres

P

BP-1121

A Àrea de lleure
M Mirador
P Pàrquing

WC

Santa Anna
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Bages
Montserrat

Des de l’àrea del mirador dels 
Apòstols, adreceu-vos al funicular 
de Sant Joan i preneu-lo fins al pla 
de les Taràntules. A l’arribar a dalt, 
agafeu el camí de la dreta vers l’Aula de Natura. Passeu per una 
barrera de fusta que us duu al camí nou de Sant Jeroni. A l’ar-
ribar al trencall de camins, agafeu el de l’esquerra, cap a Sant 
Jeroni (pel camí nou). Inicieu un sender pel bosc, a través d’unes 
escales. Quan porteu 5 minuts de camí, arribeu a una zona on 
habitualment hi ha escaladors. Poc més tard ignoreu el sender 
que, a l’esquerra, us duria a l’ermita de Santa Magdalena. Quan 
porteu uns 15 minuts des de l’estació de Sant Joan, arribeu a un 
pas estret entre dues parets de roca. Al cap de 5 minuts, trobeu 
un banc de pedra en un revolt, just en una zona ombrívola; apro-
fiteu per parar i beure aigua. Ara hi ha un curt tram de baixada 
fins al mirador de les Paparres, al qual accediu per unes escales 
a l’esquerra del camí. Després de gaudir de les vistes panorà-
miques sobre el Bruc i Collbató, torneu al camí principal. Davant 
vostre veieu, a l’horitzó, dues roques enormes, que, per la seva 
forma, han rebut els noms de Cavall Bernat i Cap de Mort. 

A l’arribar a una petita bifurcació, seguiu pel camí principal 
que, a la dreta, porta fins a un petit pont de fusta que creua el 
torrent de Santa Maria. Ara empreneu la pujada per un tram de 
ciment. En una hora des de l’inici de la ruta a peu, arribeu a 
un desviament cap al Bruc i Collbató pel camí dels Francesos. 
Deixeu-lo de banda i aneu pel camí principal. En pocs minuts ar-
ribeu al punt on es creua el camí nou de Sant Jeroni amb el camí 
vell (indicador). Seguiu recte pel sender que, a través d’unes 
escales, us durà a l’alzinar on hi ha l’ermita de Sant Jeroni. Apro-
fiteu per recuperar forces abans d’emprendre la darrera i forta 
pujada a Sant Jeroni. En una hora i mitja sereu al cim.

Torneu pel camí vell de Sant Jeroni, que passa per un bosc 
frondós al fons de la vall. Per agafar-lo, cal desfer el camí i supe-
rar l’ermita de Sant Jeroni, fins a la cruïlla del pal indicador. Aga-
feu ara el sender de l’esquerra, que baixa fent ziga-zaga fins al 
pla dels Ocells (també marcat amb un indicador). Al pla heu de 
seguir recte i prendre el camí cimentat que queda davant vostre, 
i ignorant a mà dreta el sender que us retornaria al funicular 
de Sant Joan. Ara s’inicia un tram d’escales. A l’arribar a una 
bifurcació en forma de T al pla de Santa Anna, agafeu el camí 
de l’esquerra. En pocs minuts s’inicia el descens per les escales 
que, a través de l’estret pas del Francès, us porten en una hora 
i mitja des del cim de Sant Jeroni de nou fins al monestir de 
Montserrat, on us haureu guanyat audiència amb la Moreneta. 

En marxa
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