
 

 

                                                            
 
 
Cap de setmana biker a la ruta de Capablanca amb el Club 

Open Natura i Sergi Fernandez (7 Desserts) 

 
 
Camins d’en Capablanca és una ruta BTT per  descobrir la zona on el 
famós bandoler conegut com CAPABLANCA va cometre els seus actes 
El Camí Ral i la Serra de L’Obac i els seus voltants, passant per 
pobles i paratges d'excepcional bellesa com Mura, Rocafort, 
Navarcles, Castellterçol o Granera.  
 
Des de Camins d’en Capablanca oferim un itinerari a realitzar en dos 
dies. 
  
Amb 125 quilòmetres i 2800 de desnivell acumulat. 
Dormint a Navarcles, població situada a 65 quilòmetres de la sortida  
Sortida i arribada: Sant Quirze del Vallès. 
Pobles on passa la ruta: Matadepera, Rellinars, Rocafort, Navarcles, 
Monistrol, Castellterçol, Granera, Castellar del Vallès, Sant Quirze del 
Vallès   
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 



 
 
 
La Primera Etapa: La primera etapa surt de Sant Quirze del Vallès i  
anirem en direcció a Matadepera, on afrontarem la pujada a la Casa 
Nova de l'Obac i posterioemente a la Casa Vella de l'Obac passant pel 
turó de Roques Blanques, la Serra del Troncó i la Serra dels 
Pedritxes. Opcionalment, i abans de la baixada a la Casa Nova podem 
desviar-nos uns centenars de metres per a pujar a visitar el Pou de 
Glaç (antic magatzem de gel). Una vegada en la Casa Vella de L'Obac 
ens baixarem fins a Rellinars per a afrontar la segona de les pujades 
del dia, situant-nos en la carena del Panissar. Aquí passarem per la 
part ciclables del Camí Ral, on Capablanca cometia els seus actes, 
robant als quals seguien aquesta ruta entre Barcelona i Manresa. El 
Camí ens portarà a Rocafort després de passar per la collada de 
l'infern, ja veureu el perquè d'aquest merescut nom, i a l'El Puig de la 
Balma (mereix la pena parar a reposar forces i a treure les fotos de 
rigor) Ja només queda el tràmit d'arribar A Navarcles i baixar l'última 
part del recorregut per les divertides senderes que ens acosten al 
poble  
 
 

                        
 
 
El segon dia anirem de  Navarcles a Monistrol , amb pujada estesa 
cap a la convergència del Serrat del Vintró amb el Serrta del Feliu, la 
baixada a Monistrol és d'aquelles ràpides i divertides Aquesta vegada  
deixarem Monistrol i ens encaminem cap a Granera, després arribem 
set quilòmetres de pujada. La baixada a Sant Llorenç Savall és de les 
quals et pugen les pulsacions. Després de creuar el poble ens anem 
cap a Ca Catafal, Coll Monner, Castell de Guanta, Castellar del Vallès i 
Ca Déu para finalment arribar A Sant Quirze del Vallès. .  
 
 
 
 



 
 
 
Horari Previst 

 
Dissabte 23 d’Octubre 

 
08:00h -09:00h Convocatòria a St.Quirze del Vallès 
09:00h    Sortida 
13,00h    Aprox. Dinar en ruta 
15:00h    Continuem la marxa 
17:30h    Arribada a Navercles 

21,00h    Sopar 
 

Diumenge 24 d’Octubre 

 
09:30h  Sortida 
14,00h   Arribada i Dinar a St.Quirze 
 
 
Inclou: 

- Dinar de Dissabte 
- Sopar de Dissabte 
- Dormir 
- Esmorzar Diumenge 
- Dinar Diumenge 
- Avituallament en ruta 
- Vehicles assistència 
- Transport de maletes de St.Quirze-Navarcles-St.Quirze   
- Guies i assistència en ruta (explicacions de la ruta) 
- Mallot de la ruta Capablanca 

 

Preu per persona:      115€ Socis  

        125€  No socis         

 

Limitat a 40 places - Reserves al : 650944078-650944076  

      O per e-mail: info@opennatura.com  

 
                             
Important: És necessari un mínim de condició física. Una persona 
mitjanament entrenada emprarà unes 6/7 hores damunt de la 
bicicleta per a realitzar cadascuna de les etapes  
 
 


