Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV
Nom de l’excursió:
Matinal Avis Caminaires. Hospital de Sang (Serra de l’Obac)
Indret: Mura - Serra de l’Obac
Temps aproximació amb cotxe: 1h 15m

DIFICULTAT
El grau de dificultat s’indica
d’acord amb la taula que hi
ha al final de la fitxa

Severitat del terreny: 1
Dificultat desplaçament: 2-3

Desnivell de pujada: 410 metres
Desnivell acumulat: 820 metres
Tipus de recorregut (lineal/circular): Circular

Data: 13 de Maig del 2021
Temps de marxa (sense parades):3 hores 15 min.

Dificultat d’orientació:2
Esforç necessari: 2
Desnivell de baixada: 410 metres
Distància: 8 kms.

Responsable i telèfon de contacte: Josep Maria Porta. Telef.: 669940311
Nº màxim d’assistents:
Nombre real d’assistents:
Hora de sortida:7:45 AM
Lloc de sortida: Aparcament La Quintana
Data màxima d’inscripció:
Descripció ruta i altres informacions d’interès:
Sortirem de l'aparcament de l'Alzina del Sal·lari (1), que es troba en un revolt de la Carretera BV-1221 de
Matadepera a Talamanca, en el Km. 11,2. Pugem per una pista que ens porta al Coll de Tres Creus (2),
continuem vorejant la Porquerissa (3), fent cap a la Font de la Pola (4), coll de Tanca (5),per arribar a
L'Hospital de Sang (6). Seguidament pugem al Turó de la Cort Fosca (7) i continuem cap al Coll de Boix (8) i
ben prop trobem l'Alzina del Vent (9). Finalment passant per la Coma d'en Vila arribem a la font dels traginers
(10) a des d'aquí baixem fins al punt de sortida de l'Alzina del Sal·lari.
Punts d’interès:
Balma de la Porquerissa, un dels indrets més espectaculars de l'Obac, amb les seves espectaculars vistes dels
Castellots de Tanca, el Paller de Tot l'Any i l'imponent muntanya de Montserrat al fons dominant-ho tot plegat
L'Hospital de sang es troba dins d'una escletxa de la roca que té forma de V invertida. Aquest és una cavitat
triangular obrada a banda i banda que serví com a hospital de campanya per atendre els ferits en les guerres
Carlines del segle XIX , que va enfrontar els absolutistes, a favor dels Borbons i els liberals, partidaris d'Isabel II
d'Espanya, pel domini de la nació. Trobem restes del que devien ser els murs o separacions interiors.
Turó de la Cort Fosca (826 m) amb bones vistes cap a la zona de Mura al nord i als Castellots de Tanca al sud.
Alzina del Vent o Alzina Bonica amb un perímetre de 2,80 metres, per 11 metres d'alçada; aquest arbre és un
exemplar centenari.
Track:
Demanar a responsable de la sortida

Equipament i material imprescindible
Organització
Individual
Farmaciola bàsica
Protecció solar
GPS o mapa i brúixola
Tallavents
Telèfons de contacte
Guants
Folre polar
Gorra, barret
Bastons de tresc
Menjar i aigua

Opcional
Farmaciola personal
Manta d’emergència

Material tècnic addicional i específic per la sortida:
Informe i valoració final:

GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT
Duresa del terreny
1 – El terreny no està exempt de riscos
2 – Hi ha més d’un factor de risc
3 – Hi ha diversos factors de risc
4 – Hi ha bastants factors de risc
5 – Hi ha molts factors de risc
Dificultat del desplaçament
1 – Marxa per superfície plana
2 – Marxa per camins de ferradura
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió

Dificultat d’orientació de l’itinerari
1 – Camins i cruïlles ben definits
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i punts cardinals
4 – Exigeix navegació fora de traça
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal vorejar
Esforç necessari
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva
5 – Més de 10 h de marxa efectiva

