
 

RELLINARS – VACARISSES 6,7km

A partir d'aquí i fins arribar a Montserrat, 

Sortint de l’avituallament,  agafarem el camí de la dreta, de manera que la casa la tindrem sempre a la nostra 
esquerra. Just passada la casa  deixarem el camí de terra per entrar a un caminet que 
dreta (CAL PARAR ATENCIÓ ) i seguir les marques verdes i vermelles perquè el caminet que baixa és petit). 

Seguirem aquest caminet fins trobar la 
200 metres agafem un camí a l'esquerra  (veurem les marques en un roc molt gros). Després passarem pels 
següents indrets: 

• Can Bendrades (la primera casa que trobarem i que passarem pel caminet del mig).
• Runes de Can Lleonard 
• Vacarisses (un cop entrats al poble hem de baixar tot el poble avall fins l’estació de tren)
• Autopista de Terrassa a Manresa, que 

creuem per un pas subterrani. 
 

Només cal que pareu atenció a les 
marques verdes i vermelles  que hi ha e
tot moment.  

Arribem a l'estació de Vacarisses 
(Vacarisses Apeadero), on trobem el 3r 
Avituallament. L’estació no es troba ben bé 
al poble de Vacarisses, sinó a la urbanització 
Can Serra. 

 

 

VACARISSES 6,7km  

A partir d'aquí i fins arribar a Montserrat, seguirem les marques Verdes i Vermelles

 

Sortint de l’avituallament,  agafarem el camí de la dreta, de manera que la casa la tindrem sempre a la nostra 
deixarem el camí de terra per entrar a un caminet que 

i seguir les marques verdes i vermelles perquè el caminet que baixa és petit). 

Seguirem aquest caminet fins trobar la carretera de Terrassa a Rellinars  que seguim per la dreta i al cap d'uns 
200 metres agafem un camí a l'esquerra  (veurem les marques en un roc molt gros). Després passarem pels 

Can Bendrades (la primera casa que trobarem i que passarem pel caminet del mig).

Vacarisses (un cop entrats al poble hem de baixar tot el poble avall fins l’estació de tren)
Autopista de Terrassa a Manresa, que 

Només cal que pareu atenció a les 
que hi ha en 

Arribem a l'estació de Vacarisses 
), on trobem el 3r 

Avituallament. L’estació no es troba ben bé 
al poble de Vacarisses, sinó a la urbanització 

seguirem les marques Verdes i Vermelles . 

Sortint de l’avituallament,  agafarem el camí de la dreta, de manera que la casa la tindrem sempre a la nostra 
deixarem el camí de terra per entrar a un caminet que trobarem a la nostra 

i seguir les marques verdes i vermelles perquè el caminet que baixa és petit).  

que seguim per la dreta i al cap d'uns 
200 metres agafem un camí a l'esquerra  (veurem les marques en un roc molt gros). Després passarem pels 

Can Bendrades (la primera casa que trobarem i que passarem pel caminet del mig). 

Vacarisses (un cop entrats al poble hem de baixar tot el poble avall fins l’estació de tren) 


