SANT ELIES DES DE VILAMAJOR PEL PRC139
Introducció: Llarga ascensió que ens porta des de l’ermita de Sant Elies. Hi ha la
possibilitat de continuar la ruta fins al Turó del Samón,. Una vista panoràmica molt més
àmplia ja que des del mateix cim es contempla part del Pirineu amb el Puigmal com a
protagonista.
Ermita de Sant Elies: La primera capella era de mides reduïdes amb una sola nau
coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal. Al fons, un
absis que guardava la primera imatge del Sant.
A començament del segle XVII, es va ampliar l'ermita amb una crugia a banda i banda,
mantenint la simetria de l'edifici. Posteriorment, l'ermita va perdre la simetria amb la
l'aixecament a la crugia de ponent d'una planta. La planta baixa es va dotar amb una llar
de foc i amb un forn, mentre que la planta de dalt s'emprava com a dormitori. L'entorn
es va omplir amb annexos que s'empraven com a magatzems i corts per al bestiar.
El 1914 va marxar el darrer ermità quan l'edifici es trobava en un estat molt lamentable.
El 1936 l'edifici de l'ermità estava totalment enrunat i només en quedava la nau de la
capella. El 1945 es va reconstruir amb la imatge actual de l'edifici. El 2008 es va fer la
darrera restauració després que la volta de maó de la nau s'ensorrés pocs dies abans de
l'aplec.

Diferents imatges de l’ermita 1: segle XV; 2: segle XVII; 3: després de la guerra civil (1939); 4: restauració segle
XX. Fons documental wikipedia.org

La llegenda: Al segle XV hi va haver una gran sequera seguida d'epidèmies que van
afectar a tota la població de Sant Pere de Vilamajor i rodalies. Els prohoms de
Vilamajor van anar, preocupats, a demanar
consell a l'Abat de Santa Fe. El pare abat els va
dir que era una maledicció i que només la
protecció de Sant Elies els podria salvar.
Aleshores els prohoms de Vilamajor varen
prometre que si Sant Elies els ajudava
construirien una capella damunt del Turó de Sant
Elies situat entre el Cortès i el Terrer i hi pujarien
en aplec cada any en processó. I així ho van fer.
Amb el temps la capella es transformà en ermita i
hi visqué un ermità fins el 1914. L'aplec va tenir
pujades i baixes de participació al llarg dels segles, coincidint les seves puixances amb
les èpoques de sequera. La pujada a Sant Elies per a demanar pluja ha esdevingut la
festa local més esperada i estimada pels vilamajorencs i vilamajorenques.
Temps: 3 hores i 43 minuts per la pujada i poc menys de 3 hores i 30 minuts per la
baixada. Amb un recorregut d’anada de 10,03 km.
Desnivell: 767 metres de pujada i 23 metres de baixada durant l’ascens i l’equivalent a
l’inversa pel descens.
Dificultat: Mitja – Alta.
Punts d’aigua: Als pobles de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor hi ha fonts. Durant
la pujada passem a 700 metres de la font Borrell (cartell indicador).
Punts de referència: * Església de Sant Antoni de Vilamajor * l’ermita de Sant Lleïr *
Sant Pere de Vilamajor * El Pla * Riera de Canyes * Can Llinars * Can Ribes * riera de
les Canyes * Can Gras d’Avall * Can Pau Filbà * Pla de Can Panxa * Sot de Ferreres *
Can Gras d’Amunt * les Planes * Can Sanz Pascual * Can Perera * Can Mongol *
Riera del Cortès * Terra Blanca * Can Planell * Can Surell * l’alzina Rodona * ermita
de Sant Elies * Turó de Sant Elies * ermita de Sant Elies * Coll de Sant Elies * Carena
de la Coma * Collet del Turó de la Cova * collet del Prat Fondo * Turó del Samon.
Punt de partida: Sant Antoni de Vilamajor. Accessible des de Llinars de Vallès per la
carretera BP – 5107.
Itinerari: 0,00 h. Església de Sant Antoni de Vilamajor, 245 metres. Situada a
l’entrada del poble. Situats a la plaça anirem a prendre el carrer paral·lel a la carretera
(carrer Enric Granados) que neix a l’esquena de l’església vers a la nostra esquerra.

0,05 h. Passem per la plaça de la vila i per davant de la porta de l’ajuntament, justament
on trobarem la primera marca de pintura del PR (groga i blanca). Seguim pel carrer
paral·lel a la carretera (camí de Sant Lleïr) en direcció nord. Al poc de pujar pel carrer
deixem l’asfalt i seguim tot recte per un vial que és ja pista de terra, envoltats encara de
construccions.
0,09 h. Desviació a la nostra dreta que ignorem per seguir tot recte per la pista
horitzontal vers al nord.
0,12 h. Estem davant de l’ermita de Sant
Lleïr, obviem un trencall que neix a la nostra
dreta i seguim tot recte cap al nord per la pista
de terra. Indicacions del PR.
0,17 h. Un camí secundari se’ns incorpora en
diagonal per sota a la nostra dreta. Ara estem
vorejant el tancat d’una zona esportiva. Seguim
per la pista principal per arribar immediatament
a l’asfalt.
0,19 h. Rotonda. Seguim tot recte pel vial asfaltat i al primer trencall davallem vers a la
nostra esquerra pel carrer Sant Roc. Indicacions del PR. A la part baixa traspassem un
altre carrer perpendicular i seguim per una mena de carrer de vianants al costat d’unes
construccions noves caminant de manera paral·lela a la carretera que resta a la nostra
esquerra.
0,25 h. Quan acaba la filera de cases noves girem vers a la nostra esquerra i caminem ja
al voral de la carretera, ja estem dins del poble de Sant Pere de Vilamajor i la carretera
rep el nom de Avinguda Lluís Companys per després convertir-se en el carrer Sant
Nonet. Indicadors de PR.
0,34 h. Estem davant de l’església de Sant Pere de Vilamajor. Pugem unes escales,
passem pel costat de l’oficina d’informació de la Mongia i voltem l’edifici de l’església.
0,38 h. Una vegada hem fet una volta de gairebé 360 º al
voltant de l’edifici de l’església, davallem pel carrer
Ripoll, de seguida l’asfalt dóna pas de nou a un vial de
terra. Indicadors de PR.
0,41 h. Deixem sendes desviacions a dreta i esquerra per
continuar pel vial principal del mig. Indicador de PR.
0,42 h. El Pla. Tornem de nou a l’asfalt. Girem vers a la
nostra dreta per passar per davant de la zona d’escoles
(que resten a la nostra esquerra), traspassar la Riera de
Canyes i seguir tot recte pel vial asfaltat fins a la segona
cruïlla.

0,49 h. Segona cruïlla. Girem vers a la nostra
esquerra i ens encaminem vers al nord
novament, tot transitant pel carrer conegut com
el camí de Sant Elies, que al poc deixa d’estar
asfaltat i dóna pas al camí autèntic.
0,54 h. Traspassem de manera perpendicular
un vial i seguim recte direcció nord. Indicador
PR. Tram força horitzontal.
1,00 h. Can Llinars. Deixem un trencall a la
nostra dreta i seguim tot recte. Al poc deixem a mà esquerra Can Ribes.
1,05 h. Bifurcació, seguim el vial recte retolat com el camí de Can Gras (malgrat que
l’indicador de la dreta ens diu que és el camí de Sant Elies). Marca PR. Continuem vers
al nord.
1,07 h. Creuem per sobre un pont, novament, la riera de les Canyes.
1,31 h. Can Gras d’Avall. Trifurcació. Les marques del PR ens indiquen anar pel camí
del mig, però per ell entrem de ple a la propietat privada i hem de passar per dins de
conjunt de construccions del mas. El millor es voltar-ho per la pista de l’esquerra, que
passa pel marge del mas i de la bassa i que es torna a ajuntar amb el camí central just a
l’altre costat de les cases.
1,33 h. Deixem a banda dreta una nova bifurcació que és l’entrada a altre finca
particular, en concret a Can Pau Filbà. Seguim per la pista seguint les indicacions del
PR amb un tram on comença a guanyar alçada i es dirigeix vers a l’oest.
1,35 h. Neix un camí vers a la dreta que abandona la pista. Just és per on haurem de
seguir (indicador PR al trencall). Atenció, just en aquest punt surten dos camins en
angle i les marques del PR no ens indiquen quin és l’apropiat, haurem d’agafar el de la
dreta.
1,40 h. Anem a parar de nou a una pista ampla que seguirem vers a la nostra dreta.
1,42 h. Pla de Can Panxa. Important nus de
pistes i camins. És el moment d’abandonar
l’ampla pista i prendre el corriol que davalla
vers a la nostra dreta bosc avall. Indicador PR.
De seguida creuem el Sot de Ferreres i tornem
a guanyar alçada de manera suau fent-se el camí
més ample.
1,47 h. Deixem a la nostra dreta el trencall
d’accés al proper mas de Can Gras d’Amunt,
per seguir tot recte. Ben aviat veurem una petita
i bonica bassa vora el camí. Deixem a l’esquerra algun que altre trencall secundari i
passem pel costat d’uns camps de pastures situats a la nostra dreta coneguts com les
Planes. Panorames parcials sobre el vessant boscós que haurem de pujar a continuació.

2,00 h. Anem a parar a una pista ampla a l’alçada d’un revolt. Seguim la nova pista vers
a l’esquerra, tot recte, sense canviar doncs la direcció de la marxa que continua essent
vers al nord.
2,03 h. Trencall que ignorem a la nostra dreta i que es l’accés a Can Sanz Pascual.
Passarem just pel marge esquerre de la propietat. Aviat veurem un gran suro.
2.05 h. Trencall ascendent diagonal vers a la nostra esquerra que ignorem. Seguim tot
recte passant al costat de Can Perera.
2,07 h. Ara passem pel costat del tercer mas, aquest situat a la nostra esquerra i conegut
com Can Mongol, per abandonar ja la pista i agafar un corriol que neix a la nostra dreta
i que s’orienta vers a l’est. Cartell indicador del PR al trencall. Aviat travessem les
aigües de la Riera del Cortès, moment a partir del qual comencem a guanyar altitud en
mig del bosc per un marcat senderó.
2,11 h. Unió de camins. Una nova senda se’ns
incorpora per la dreta. Continuem guanyant
altitud vers a la nostra esquerra.
2,15 h. Anem a parar a una pista ampla que
seguirem vers a l’esquerra. Indicador del PR.
També trobem, en aquest tram, alguna que altra
marca de pintura verda i vermella.
2,17 h. Terra Blanca. Unió de pistes en forma de triangle. Obviem el brancal de la
nostra dreta i seguim guanyant altitud de manera suau tot recte vers al nord.
2,21 h. Bifurcació a l’alçada d’un revolt. Obviem el brancal de la nostra esquerra (pista
a Can Cortès).
2,26 h. Deixem la pista principal i pugem per un camí que neix a la nostra esquerra i
que guanya altitud de manera més decidida. Indicador PR.
2,30 h. Bifurcació. Seguim el trencall ascendent en diagonal de la nostra dreta.
2,32 h. Creuem de manera perpendicular i dues vegades consecutives una mena de pista
en desús que justament en aquest indret dibuixa un revolt. Pugem tot recte pel bosc.
Indicadors del PR.
2,36 h. Anem a parar de nou a la pista principal que seguirem vers a la nostra esquerra
en sentit ascendent. Aviat passem per davant de Can Planell. Al voltant de la finca hi
ha bons exemplars d’alzina i lledoners.
2,43 h. Trencall secundari a la nostra esquerra a l’alçada d’un revolt i que ignorem.
Seguim guanyant altitud per la pista principal.
2,52 h. Nou trencall de pista secundària a la nostra dreta que ignorem. Aquest nova
pista serveix d’accés a Can Surell.

2,55 h. Tercer trencall secundari en desús a l’esquerra que ignorem per pujar sempre per
la pista principal, evident i sense pèrdua,
3,00 h. Bifurcació. Es el moment de deixar la
pista i prendre un caminet ascendent vers a la
nostra dreta. Cartell indicador al trencall. El
mateix cartell ens indica que si volem anar a una
font d’en Borrell encara haurem de seguir la
pista 700 metres, desviant-nos del traçat del PR.
Nosaltres però continuarem pel PR vers a la
dreta.
3,01 h. Un nou corriol se’ns incorpora per la dreta. Comencem ara a pujar vers a
l’esquerra pel mig del bosc en direcció NE – N. Iniciem un tram continu amb zones de
ferma pujada.
3,15 h. Creuem de manera transversal una pista per continuar pel corriol vessant amunt
vers al nord. Indicacions PR.
3,32 h. Anem a parar a una pista ampla a l’alçada d’un revolt. Seguim la mateixa vers a
l’esquerra en sentit ascendent. Aviat passem pel costat de l’alzina Rodona (cartell
indicador).
3,37 h. Bifurcació. Seguim recte ignorant el trencall descendent a la nostra dreta.
3,39 h. Deixem a la nostra esquerra l’accés a una zona d’aparcament per continuar tot
recte vers al nord. En aquest punt l’ampla pista té una barrera que impedeix el pas de
vehicles.
3,43 h. Ja som davant de l’ermita de Sant Elies, si volem pujar al proper cim agafarem
el corriol que neix a la nostra esquerra i que s’enfila vers al sud.
Si es vol continuar fins el Turó del Samón:
3,45 h. Cim de Turó de Sant Elies. 1.001
metres. Per continuar la llarga excursió
davallarem de nou vers a l’ermita de Sant
Elies i prendrem el corriol, que baixada vers al
nord. Indicador del PR i marques verdes.
3,50 h. Coll de Sant Elies, 931 metres. Anem a
parar a una pista que seguirem vers a la nostra esquerra perdent una mica de desnivell.
3,52 h. Al marge dret de la pista localitzem un corriol que s’enfila bosc amunt. Taques
verdes. Seguim el mateix vers al nord. Estem remuntant l’anomenada Carena de la
Coma.
4,04 h. Una nova drecera se’ns incorpora per l’esquerra. Continuem guanyant altitud pel
dors de la carena mig boscosa mig arbustiva. En aquest punt les taques de pintura verda
ja no hi són però el camí és molt evident.

4,15 h. Collet del Turó de la Cova. 1.090 metres. Travessem una pista i seguim pel
corriol que de nou s’enfila pel vessant arbustiu, ara vers al O-NO indicador del PR.
Senda estreta però evident, molt ben marcada. Pujada constant.
4,28 h. Creuem l’insignificant collet del Prat Fondo, 1.153 metres i seguim guanyant
altitud vers a ponent.
4,40 h. Turó del Samon 1.267 metres. Final de l’ascensió.
Descens: pel mateix itinerari en sentit invers.
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