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COL·LABORACIONS
Roques monolítiques de la riera de Sanana
i del torrent de les Vendranes

Un seguit d’exploracions realitzades fa uns mesos dins del terme municipal de Vacarisses han
aportat novetats a la catalogació de roques i agulles d’una certa entitat que no es poden pujar ca
minant i que requereixen de dots de grimpada. El present article descriu aquestes troballes, com
plementant dos treballs precedents publicats per uns servidors en aquesta mateixa revista:
“Roques i agulles de Vacarisses” del núm. 541 de setembre de 2013 i “Roques i agulles monolí
tiques properes a la vila de Vacarisses” del núm. 633 de maig de 2021.
En aquesta ocasió, la major part de localitzacions s’han efectuat al nord de Vacarisses, en con
cret a la riera de Sanana i el torrent de les Vendranes, al bell mig de les seves lleres o als seus
vessants propers. També s’ha considerat un bloc fora d’aquestes rieres, situat a l’oest de la Tor
rota. A totes aquestes singularitats rocoses de Vacarisses s’han d’adjuntar les esmentades en els
treballs precedents citats i que aquí no apareixen: el bloc de la Trinxera, el “Cañón del Colora
do” o l’agulleta de l’Òscar i l’agulleta de les Vendranes, a més de recordar la malaurada desapa
rició de l’agulla de la carena de la Torrota de Vacarisses.
En el present article la majoria de roques són blocs despresos de les cingleres, excepte un parell
de llastres separades dels cingles que no han acabat caient rostos avall. En visitarlos, cal pren
dre cura de no malmetre el medi natural i es recomana d’anarhi en èpoques més aviat seques,
per evitar la humitat omnipresent de les rieres, tot i que es desaconsella anarhi en plena canícula
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d’estiu. Sigui quan sigui, la bellesa de les meravelles naturals que envolten aquestes roques no
us deixaran indiferents. La tranquil·litat, la salvatge exuberància vegetal i els diferents punts
d’interès que hi ha disseminats us faran gaudir i desconnectar de les vicissituds diàries!
Els accessos a les roques es poden fer des del mateix poble de Vacarisses a través de les pistes i
camins que duen a les masies de can Vives, Sanana, can Còdol, Lleonard i Vendranes, exceptu
ant el Codolet del Càdec, que és millor atansarlo des de la deixalleria de la urbanització del Pla
net, a Rellinars.

ATENCIÓ: El següent text és merament orientatiu i els seus autors no es fan responsables del
seu contingut ni de les conseqüències que se’n puguin derivar del seguiment que en faci qualse
vol persona. En aquest sentit, cadascú és l’unic responsable de garantir la seva pròpia seguretat.
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1) Bloc de la pista de can Vives:
Petita roca de conglomerat compacte i fi que es troba a tocar del marge oest de la pista que
surt de la ctra. BV1212 i porta a Can Vives, pocs metres abans del trencall del camí que
du a la Torrota tot carenejant. Es pot ascendir amb una senzilla grimpada fins al seu cim
petit i pelat (2m, II˚). Batejat i visitat per Òscar Masó el 1262021.
2) Bloc de les Vendranes:
Ressenyat en els articles anteriors. Es troba sota del salt d’aigua del torrent de les Vendra
nes, situat a l’oest de la masia homònima. Cal descendir el salt per un marge de terra verti
ginós (vessant esquerre) i ens plantem al bloc. Té forma allargassada, està situat arran
d’aigua i la via normal d’ascensió remunta el seu llom de roca, no gaire compacta, per l’o
est (3m, II˚). Batejat i visitat per la família Masó Garcia el 382000.
3) Bloc del Roser:
Per arribarhi sortim del bloc de les Vendranes i resseguim vers l’oest un petit tram de la
llera del torrent homònim, que està embrossada, fins atènyerlo. Aquest bloc té pocs anys
de vida ja que va aparèixer fruit d’una gran ensulsiada del marge dret del torrent, la qual
va originar una munió de blocassos formats per gres vermellós i una grava conglomerada
poc consistent. El bloc del Roser és l’únic que ofereix certa dificultat a l’ascensió, i es ca
racteritza per tenir un gruixut i potent roser que neix als seus peus, al vessant est, impedint
ne l’accés per aquest lloc. La via normal puja fent un flanqueig pel SE, amb preses de mà
cimals de grava solta que requereixen molt de tacte (3,5m, II˚). Batejat i visitat per Òscar
Masó el 562021.
4) Bloc del Salt de la Guineu:
Des del bloc del Roser, resseguim aigües avall el torrent de les Vendranes. Primer pas
sem pel revolt on es troba la masia abandonada del Lleonard i després per l’aiguabarreig
amb el torrent dels Oms. Aquí el torrent passa a ser la riera de Sanana. L’anem resse
guint fins al magnífic Salt de la Guineu, que amb època de pluges forma una vigorosa
cascada. Pocs metres abans del salt hi ha el bloc que ens ocupa, de presa conglomerada
fina i poc sòlida. El podem ascendir a través d’un bloc recolzat, i d’allà remuntar el tram
final per una aresteta delicada (2m, II˚). També podem pujarlo per un díedre des de la
base, al N (2,5m, II˚). Batejat i visitat per Òscar Masó el 562021.
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5) L’Emboscat:
Ens hi arribem prenent un corriol que surt a prop del bloc del Salt de la Guineu i que esquiva
aquest salt pel seu marge esquerre. Al cap d’un bon tram el corriol s’acosta a un torrent, i
abans de creuarlo hem d’estar atents perquè a mà dreta es forma la petita cinglera on es tro
ba l’Emboscat arrambat. Un petit tram de vegetació espessa ens separa d’ell. Es tracta d’una
curiosa llastra allargada i desenganxada del cingle, de roca força descomposta i que forma un
petit cim d’accés dificultós. Per ascendirlo fem un curt ràpel fins al collet, on hi ha una roca
empotrada, i d’allà pugem en ramonagge obert fins fer una passa cimal un xic delicada (2m,
III˚). Al sud té un altre blocllastra. Dedicat als emboscats de totes les èpoques, que fugien
dels perills i trobaven refugi a la muntanya. Batejat i visitat per Òscar Masó el 1262021.
6) El Codolier:
Enorme bloc situat en un tram curull de tolls de la llera de la riera de Sanana. Hi accedim
seguint el corriol que ens ha dut a l’Emboscat, vers l’oest, el qual al cap de poc creua un
torrent i després davalla directe a la riera, dipositantnos a prop del Codolier. Aquest bloc
de proporcions inusuals és balmat i esquerp per tots cantons excepte pel NW, per on po
dem pujar una canal d’arítjols i heures molt espessa que ens du a un collet. D’allà ascen
dim per un tram tombat molt llis de gres vermellós fins a l’ampli i heurós cim (2m, II˚). El
seu nom fa al·lusió al nom comercial afrancesat amb què fa dècades s’embotellava l’aigua
de les fonts de la propera masia de can Còdol: “Codolier, l’eau de l’Obac”. Batejat i visitat
per Òscar Masó el 562021.
7) Bloc de la Cova del Torrent de can Còdol:
Des del Codolier, seguim uns metres aigües avall per la llera fins atansar el frondós racó de
la Cova del Torrent de can Còdol, cavitat localitzada fa uns anys per David Hernàndez, de vi
sita ben recomanable i aventurera. Al costat mateix hi ha el bloc homònim, situat enmig de la
riera i gairebé envoltat d’aigua en època de pluges. L’ascendim pel cantell S en un tram ver
tical i fi, on cal adherència (6m, III˚). Batejat i visitat per Òscar Masó el 562021.
8) Bloc del Molí de can Còdol:
Un altre atractiu de la zona és el Molí fariner de can Còdol, força ben conservat i amb una
inscripció del 1778. Des de la masia de Sanana un camí du al molí creuant la riera homò
nima, i just en aquell punt hi ha el bloc que ens ocupa. Tot i ser molt curt, exigeix un pas
atlètic de màntel, ben llis per la seva morfologia gresosa (2m, II˚). Batejat i visitat per Òs
car Masó el 562021.
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9) El Rampell:
Es troba aigües avall del bloc del Molí de can Còdol. La llera fa de mal transitar i és pre
ferible anar pel bosc embrossat del marge esquerre fins arribar a l’altura del bloc. És es
querp per tots cantons, de roca conglomerada granelluda petita i molt dolenta. La via
normal va pel S, amb una passa alta d’adherència i preses ínfimes, un bon pas de rampell
que dona nom al bloc (2,5m, III+). Batejat i visitat per Òscar Masó el 1262021.
10) El Codolet del Càdec:
Aquest petit blocllastra es troba desenganxat per poc d’un menut cingle situat al vessant
dret de la riera de Sanana. Per accedirhi és millor anarhi des de la deixalleria de la ur
banització del Planet a Rellinars (carrer Grèvol). Seguint una ampla pista vers el S arri
bem a una línia d’alta tensió. La línia és resseguida per camins, i els hem de seguir, vers
l’E, trobant barraques de pedra seca boniques, malgrat que mancades de manteniment,
fins que arribem a sota d’una petita cinglera. Hem de resseguirla vers l’E fins que ens
apareix aquesta rocositat. El seu nom ve d’un molest càdec que viu al seu coll i del fet
que es troba en el Racó de can Còdol, molt proper a aquesta masia. Està format per dos
blocs superposats de roca conglomerada fina i compacta. La via normal fa un pas incò
mode des del cingle, amb el permís del càdec (2m, II˚), i la via Canal puja per l’E en ra
monagge fins assolir la cornisa que envolta el merlet cimal (2,5m, II˚). Batejat i visitat
per Òscar Masó el 17102021.
Text, mapa, croquis i fotos:
Albert i Òscar Masó Garcia (https://masogarcia.com)

Agraïment:
A Marià Lamana, de la Unió Excursionista de Matadepera,
per donarnos a conèixer aquesta zona.
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