
Diumenge 23 d’octubre de 2016

Coneguem el Moianès: la vall de Marfà
La vall més singular de la nova comarca

Sortida en cotxes particulars: Agafarem la Ronda de Dalt (B-20) fins el nus de la Trinitat. Allí 
ens desviarem (per les dues vies de l'esquerra) direcció Girona (C-33), mantenint-nos després
a la via de la dreta. Després del peatge, prendrem la sortida 1, Mollet/Sta Perpètua/Caldes de 
Montbui i agafem la C-59, direcció Caldes de Montbui. Passarem aquesta població per fora i 
seguirem cap a Sant Feliu de Codines i Castellterçol fins a Moià. Allí agafarem el carrer de la 
Tosca que es converteix en pista, on aparcarem. 

Itinerari a peu: La pista va a buscar la riera que ens portarà al salt Candeler, molí de Brotons i
església de la Mare de Déu de la Tosca, on esmorzarem. A l’alçada del molí de Marfà caldrà
travessar la riera, sense cap tipus de pont o passera. Segons el nivell de l’aigua, caldrà 
descalçar-se. Ens enlairarem fins a l’alçada del mas i església de Marfà i seguirem per pistes 
i camins fins el mas Saiolic. Des d’allí tornarem a baixar fins la riera, que caldrà travessar 
de nou per dins de l’aigua. La pista recuperarà alçada i ens portarà de nou al salt Candeler 
des d’on tornarem a Moià pel mateix camí de l’anada. 

Horari: Sortida de la plaça de Sarrià a les 8h i tornada al mateix lloc a les 14,30h, aprox.

Requeriments de la sortida: portar aigua i esmorzar, roba i calçat adequats i bastons per 
ajudar-nos a travessar les rieres.

Cal fer inscripció prèvia i consultar les condicions a les secretaries de les 
entitats organitzadores

En el moment de la inscripció cal comunicar si es necessita lloc en algun cotxe o si es disposa 
de places per oferir. Les persones que requereixin lloc hauran d’abonar 5€ al conductor.


