
Excursió circular de Pobla de Claramunt al Santuari de Collbàs i tornada 
pel castell de Claramunt. (Conca d’Òdena, Anoia) 

 
Data: diumenge dia 1 de juny de 2014 
 
Participants: (6) Maria Alías, Montse León, Montse Sugrañes, Joan Gassol, Joaquim Boj i Joan 
Marquès. 
 
Tot i que la sortida programada era la II de la Conca d’Òdena al Castell de la Tossa de Montbui, 
vàrem acordar fer la I al Castell de Claramunt, i com que el dia es presentava calorós decidirem fer 
el recorregut a la inversa del que s’havia pensat al seu dia i d’aquesta forma estalviar-nos el sol de 
migdia. Així que un cop aparcats els vehicles a la Pobla de Claramunt ens dirigim cap els antics 
rentadors on trobem el PR-C 119 i per ell anem fins trobar l’encreuament amb el GR 172, el qual 
seguim vers l’oest.  
 

 
Pins, flors de Sant Joan i camps de cereals 
voregen aquest tram del GR  

 
Santuari de la Mare de Déu de Collbàs on hi 

trobem aigua i poc més. 
 
Voregem camps conreats de cereals i boscs de pins, tot seguint una llarga pista marcada com a GR, 
que passa a tocar el dipòsit d’aigua de l’Aromir el qual forneix a la propera població de Vilanova del 
Camí.  

 
Panoràmica des de el Santuari de Collbàs 

 



Finalment, en un encreuament anem a la dreta tot pujant un xic fins fer cap al Santuari de la Mare de 
Déu de Collbàs situada enmig del bosc però no per això mancada de excel·lents panoràmiques dels 
Solans de Sovirals i la Serra d’Orpinell a occident i de la Plana de les Garrigues cap a orient on 
destaca la petita població de Carme amb la serra d’Espoia al seu darrera i Capellades a l’extrem 
més llunyà. 
 

 
Un cop acabem un escarit àpat, en posem en marxa a la recerca del camí de tornada, tot seguint el 
PR-C 119, que després d’un seguit de sifons pel mig de bosc de pi, ens du al coll de les Llentilles, 
nom que rep per la gran quantitat de petits fòssils de Nummulites que hi ha escampats pel terra, tant 
es així que en algun tram sembla com si haguessin cobert el sòl de grava. 
 

 
De nou un llarg i costerut tram ens duu al punt més alt del recorregut, és el Pujol de la Guàrdia des 
d’on s’albira Igualada, Vilanova del Camí, Sant Maure, L’Espelt i Òdena,  pobles que junt amb els 
seus polígons industrials cobreixen quasi totalment la conca. Aprofitem el moment per fer un altre 
mos abans de seguir fent camí vers el castell. 
 

 
Coll de les Llentilles 

 
Sender per la serra de la Guàrdia. 

 
Cim del Pujol de la Guàrdia (483 m) 

 
La Conca d’Òdena 



 
Davallem del Pujol i aviat ens plantem a la carena de les Socarrades per on accedim, després d’una 
curta grimpada per roca, a l’accés al castell de Claramunt. 

A la Pobla de Claramunt, on en un aparador contemplem una curiositat, un canti negre, un canti de 
Toll. Clar, no podíem tornar a casa sense enduent-nos un. 
 
 
 
 

 

 
Carena de les Socarrades 

 
Darreres passes fins el castell 

 
Riu Anoia a Vilanova del camí 

 
Canti de Toll 

 


