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La Puda-Pla de les Bruixes
12 de maig de 2019

Comenzarem la caminada al Balneari de la Puda de Montserrat, situat just al costat mateix del riu Llobregat y a
uns 120 metres d´alzada.
Balneari que va tenir tot al seu esplendor en el segle XIX.
•

L’any 1718, quan el doctor Salvador va portar a terme la primera anàlisi química de les aigües.

•

L’any 1818, les aigües van començar a ser usades amb finalitats medicinals.

•

L’any 1829 es varen començar a construir dos edificis de banys, a cadascuna de les dues ribes del
Llobregat, aprofitant les dues surgències d’aigua termal a banda i banda del riu, sota la direcció
facultativa del metge Antoni Coca i Rabassa i la intervenció de Salvador Garriga, un sastre
d’Esparreguera.

•

L’any 1831 i a causa de la falta de diners, Garriga se suïcidà, i el seu germà continuà les obres, associat
amb Francesc Castells i Francesc Pedrosa.

•

L’any 1834 els edificis ja estaven en ple funcionament.

•

Durant l’any 1870 el Balneari es va edificar a un nivell molt mes alt per evitar inundacions i es va anar
ampliant durant les dues dècades següents.

•

El seu moment d’esplendor va ser a finals del segle XIX i principis del XX, quan es posà de moda entre
la burgesia barcelonina, que s’instal·lava a l’hotel Gori d’Olesa, amb el qual l’unia un servei permanent
de diligències.

•

Es va tancar el 1958 i el 1971 patí moltes destrosses per una crescuda del Llobregat.

•

A principis dels anys 1980, l’edifici era d’un fabricant Olesa que tenia pensat reconvertir-ho en un hotel.
Després el va tornar a vendre a l’ajuntament.

•

Actualment és en estat ruïnós i de total abandó.

Continuarem direcció al Pla de les Bruixes pel camí que passa direcció a Can Tobella y seguiren tot seguit fins
arribar al nostre destí.
El Pla ó Coll de les Bruixes, una muntanya de 396 metres que es troba entre els municipis d'Esparreguera, a
la comarca del Baix Llobregat i de Vacarisses, a la comarca del Vallès Occidental.
Tornarem per part del camí que en agafat per fer la pujada y baixarem de nou cap a La Puda on tenint al cotxes
para tornar a casa a dinar.

FITXA TÈCNICA I NOTES
TIPUS
DIFICULTAT
RECORREGUT APROX.
TEMPS APROXIMAT
DESNIVELL ACUMULAT
ALÇADA MÁXIMA

Mig Circular
Baixa
10 km totals
3,30 hores
276 m. aprox.
396 m

ESMORZAR
DINAR

D´entrepà a la montaña
A casa

LLOC DE SORTIDA
HORA

ABRERA (centre aquàtic)

Concentració: 8.00 h

Cal portar calçat adient, aigua suficient per tota la sortida, roba apropiada al temps. Pensem
que fa calor i el sol crema de valent. Porteu suficient aigua per a tota la sortida, protector solar i
gorra per evitar insolacions.
Cal portar una llicència federativa per gaudir d’assistència sanitària en cas d’accident. En cas de
no posseir-la, l’entitat ha de tramitar una llicència temporal que cobreixi l’activitat al preu de 5 €.
Cal demanar-la amb una setmana d’antelació.

