
Des de fa quasi 5 segles els veïns i les veïnes de Caldes s’han servit dels 74º C 

amb els que l’aigua flueix de la popular font del Lleó. Construïda l’any 1581, va ser 

restaurada un primer cop l’any 1822 i un segon i últim l’any 1927, quan l’arquitecte 

Manuel Raspall li va donar el toc noucentista que veiem avui en dia, caracteritzat 

per l’estructura neoclàssica (gairebé barroca) amb dues columnes jòniques i el lleó 

descansant al capitell superior. Si bé la font ja no té els adeptes diaris que tenia 

segles enrere, és el brollador d’aigües termals més característic de la vila juntament 

amb el lleó, que n’és l’emblema. 

Ruta del Turó Gros

Altitud màxima   351 m     

Altitud mínima   207 m 

Punt de sortida / arribada   Càmping El Pasqualet

Població   Caldes de Montbui 

Exigència física   Mitjana   

Temps total efectiu   1h     

Distància total   10 km     

Desnivell acumulat   205 m     

Descobrim els voltants de Caldes de Montbui tot gaudint d’un 
bonic paisatge agro-forestal amb vistes a la propera serra del 
Farell i la vall de la riera de Caldes.

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

Iniciem el recorregut a l’entrada del càmping El Pasqualet i ens dirigim al nucli antic de Caldes 

de Montbui vorejant el torrent i el raval del Remei. Seguim vers la plaça de la Font del Lleó i, 

després de passar pel costat de la imponent torre de la Presó, comencem la pujada que ens 

porta fins a la carretera C-59, que travessem amb molta precaució. Deixem a la dreta el cementiri 

i en aquest punt el camí es fa molt més tranquil i silenciós. Sortim al Pla de Can Camp, des 

d’on gaudim d’una bonica postal vallesana, on hi destaquen el Turó Gros i la serralada Litoral. 

Passem pel costat del torrent de Can Camp i procedim a encerclar el Turó Gros, primer pel nord 

i després pel sud-est i el sud, moment en el que entrem a l’agradable bosc mediterrani de Can 

Camp, amb exemplars d’alzina, pi blanc i pi pinyer a més d’un ric sotabosc amb llentiscle, càdec, 

bruc i galzeran. Ens retrobem amb el torrent de Can Camp i sortim a terreny obert, amb camps i 

marges i un horitzó presidit pel pic del Vent (816 m), cota màxima de la serra del Farell (O-NO). 

Passat el mas Manolo creuem novament la carretera C-59 i retornem al càmping El Pasqualet 

seguint els carrers Manolo Hugué, Ramón y Cajal, Jaume Balmes i el passeig del Remei.

Les termes romanes i la propera muralla sobre la riera de Caldes.

Les vistes a la serra del Farell.

El bosc de Can Camp als entorns del Turó Gros.

La Font del Lleó, amb aigües termals que brollen a 74º C.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

1 català

C À M P I N G Càmping El Pasqualet
Carretera BV-1243 a Sant Sebastià de Montmajor km.0,3
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel: +34 93 865 46 95 | Tel: 617 431 914
info@elpasqualet.com | www.elpasqualet.com



Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Vallès 
Oriental.” propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping El Pasqualet 250 m 0,0 km

        Plaça de la Font del Lleó 218 m 1,4 km

        Torre de la Presó 226 m 1,5 km

        Cementiri de Caldes 278 m 2,5 km

        Enllaç GR-97.2 351 m 4,9 km

        Torrent de Can Camp 287 m 6,2 km

        Font de la Borda 246 m 7,0 km

        Mas Manolo 244 m 7,5 km

        Torre de la Presó 226 m 8,4 km

        Càmping El Pasqualet 250 m 9,8 km
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