
Palau - Hostal del Fum - El Negrell

Altitud màxima   251 m     

Altitud mínima   100 m 

Punt de sortida / arribada   Càmping El Pasqualet

Població   Caldes de Montbui 

Exigència física   Mitjana   

Temps total efectiu   2.15h     

Distància total   23,3 km     

Desnivell acumulat   300 m     

Ruta molt interessant per conèixer a fons la riera de Caldes i 
gaudir de les vistes panoràmiques des de la serra del Negrell.

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

Comencem la ruta al càmping El Pasqualet en direcció al nucli antic de Caldes de Montbuí. 

Travessem el centre del poble, passem pel torrent del Bugarall i el parc de l’Ametller i arribem 

a la carretera C-59, que creuem amb molta precaució. Passat un polígon industrial, abandonem 

l’asfalt i creuem un torrent, punt on comencem la curta pujada fins a la carena de la serra del 

Negrell. Entre marges de camps i urbanitzacions el camí ens ofereix vistes inigualables del 

Vallès Occidental i del Vallès Oriental, així com de la serralada Prelitoral (Montserrat, La Mola 

i el Montcau, Farell, Cingles de Gallifa i de Bertí, Montseny) i la serralada Litoral.

Des del sobri castell de Plegamans baixem fins al restaurant Masia Julià i creuem la carretera 

B-143 per una rotonda. Arribem al bucòlic parc de l’Hostal del Fum, molt apreciat pels veïns de 

Palau-solità i Plegamans i per molts ocells forestals i aquàtics que hi nien, passem pel costat de 

l’estació de tren de Palau, un bonic carrilet en miniatura construït per una associació d’aficionats 

als ferrocarrils i que destaca per ser el tren d’aquest tipus més llarg de l’Europa continental. Des 

d’aquest punt iniciem un bonic tram vora la riera de Caldes, primer per la seva riba dreta i 

després per l’esquerra. Descobrim l’entorn de la Torre Marimon i davallem a la riera, remuntant-

la per darrer cop abans d’entrar a Caldes per la zona escolar. Travessem el centre de la població 

i retornem al càmping El Pasqualet havent assaborit aquest variat recorregut.

Les vistes dels dos “vallesos” que tenim des de la serra del Negrell.

Descobrir el parc de l’Hostal del Fum i el trenet de Palau.

El preciós tram de camí vora la riera de Caldes.

La finca monumental de Torre Marimon.
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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

La riera de Caldes fa de partió entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Si 

bé antigament s’hi feia un aprofitament agrícola mitjançant rescloses per fer anar 

molins i poder regar, avui en dia vertebra un dels eixos industrials més importants de 

Catalunya. El veïnat és cada cop més conscient de la necessitat de mantenir aquest 

curs d’aigua sa i net de contaminació, donat que és un important corredor biològic 

que comunica la serralada Prelitoral amb la plana vallesana i el litoral.



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

        Entrada Càmping El Pasqualet 240 m 0,0 km

        Carrer Jaume Balmes 232 m 1,5 km

        Carretera C-59 214 m 2,9 km

        Camí 220 m 5,0 km

        Castell de Plegamans 169 m 9,0 km

        Restaurant Masia Julià 114 m 11,6 km

        Estació Tren de Palau 102 m 13,0 km

        1r pont riera de Caldes 124 m 15,2 km

        2n pont riera de Caldes 158 m 19,4 km

        Carrer Sant Ramon 208 m 21,0 km

        Entrada Càmping El Pasqualet 240 m 23,3 km

1

10

2

3

4

7

8

9

6

5

C À M P I N G

sentit de la ruta

itinerari

inici/final de la ruta

2 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

PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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