
 
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV 

Nom de l’activitat: La Bassa dels Ànecs 

Indret: La Roca del Vallès – Sortida des de l’aparcament que hi ha 
davant de l’Església de Sant Sadurní  

Data: 27/02/22 

Temps aproximació amb cotxe: 25 minuts – 23km Temps de marxa (sense parades): 4 hores 

  

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 d’orientació: 2 

Dificultat desplaçament: 2   Esforç necessari: 1  

  
Desnivell de pujada: 305m Desnivell de baixada: 305m 

Desnivell acumulat: Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 

Distància: 14km 

Tipus de recorregut (linial/circular): Circular  
  
Responsable i telèfon de contacte: M. Dolors Mas: 607 82 66 47   Rosa M. Forcadell: 670 67 96 47 

Nº màxim d’assistents: 20 
Nombre real d’assitents: Haga clic o pulse 
aquí para escribir texto.    

Hora de sortida: 08:30 Lloc de sortida/trobada: aparcament La 
Quintana Data màxima d’inscripció:       25/02/2022 

 
Descripció ruta i altres informacions d’interés: 
L’excursió comença des de l’aparcament que hi ha davant de l’Esglèsia de Sant Sadurní, tot seguit se surt del 
municipi fins a arribar a la Bassa dels Ànecs, un petit espai d’aigua situat prop del riu Mongent on hi habiten 
principalment ànecs i oques. A continuació, es passeja entre camps de conreu. Un cop creuada la BV-5105, es 
passa per uns massos; el camí enllaça amb el GR 97.1 (de Marata al pla de l’Espinal). Una mica més endavant 
hi ha l’Ermita de Santa Maria de Malanyanes, una capelleta romànica de planta rectangular de nau única. 
Passada l’ermita, s’entra al bosc, es puja per un camí que passa pel Bosc d’en Rosselló, més endavant s’agafa 
una pista que passa pel Bosc de Can Mates i pocs metres abans d’arribar al Bosc de Can Forns, s’agafa un altre 
camí. Tota l’estona es segueix el GR 97.1 fins arribar a la Plana de l’Espinal, allà s’agafa un altre camí que 
travessa el Torrent de Can Cigala i la Masia de Can Companys de Baix. Després de passar per uns corriols, es 
creua la C-1415c per tornar cap a la Roca. L’últim tram ve acompanyat per l’antic rec del municipi i una petita 
cova, amagada entre la vegetació. Al final del rec s’enllaça amb el carrer principal que porta fins a 
l’aparcament de l’Esglèsia de Sant Sadurní, on finalitza l’excursió.  
Mapa: Serralada de Marina, escala: 1:25.000, Alpina 25  
 
Track: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-roca-del-valles-91880933      
 
Mapa:  



 
Enllaços (web i pdf descarregables): Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
 

  Equipament i material imprescindible 
Organització 
 Emisores 
 Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 
 

Individual  
 Protecció solar  
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Manta d’emergència 
 Frontal o lot 
 Bastons de tresc 
 Menjar i aigua 
  

Opcional  
 Farmaciola personal 
 Manta d’emergència 
  
 

 

Material tècnic addicional i específic per la sortida: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.       
 
Informe i valoració final: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.      
 

 
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 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 

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 
 

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 

 
 


