
Sant Mateu 
23 de gener de 2013   
 

Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep 
Maria Farnés, Josep Oranias, Julià Pratginestós, Ismael Porcar (i 
Neret), Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 

  

Distància: Projectada 9’87 Km i amb altures 10 Km. Temps 3’23 Desnivells: 266 m. 
Acumulat: 491 m. Cotxe: Josep Carbonell i Ismael Porcar 
 

Sortim del Ramassar a les 8 
tocades en direcció a Palou, amb 
diversos cotxes, recollim en Julià 
Pratginestós pel camí i junts 
anem a can Vicens, on 
despertem l’amfitrió. Mentre uns 
quants aparquen al recinte, 
completem dos cotxes i marxem 
cap a Vallromanes. Travessem el 
poble i seguim per una pista, 
amb diversos esquenes d’ase, 
que ens aconsellen parar prop de 
Can Gurgui Gros. Aparquem i 
comencem la nostra excursió a les 9 del matí, per una pista planera. Passem pel Coll de 
Can Gurgui, on canviem de direcció. Trenquem i seguim per un camí senyalitzat amb un 
pendent considerable, fins a Can Riera. Observem el Montseny completament nevat. 
Seguim fins a l’ermita de Sant Mateu. Fem una parada de rigor, llegim els panells per 
informar-nos i visitem l’entorn. Després continuem fins a la font de Sant Mateu, on a les 
10 h esmorzem. Recuperem la pista. Passem per Can Guardiola i ens arribem a 
observar el dolmen conegut com la Roca d’en Toni i les tombes medievals de can 
Boquet. A continuació seguim la pista, que baixa amb una bona pendent. Passem prop 
de Cal Senyor, el Mal Pas, Can Garrimbau, Cal Vidrier, Can Miqueló Nou i després de 
Can Ràpia. Seguim una estona per la pista i hem de recular fins al trencall de Can 
Ràpia, on hem de pujar per un camí ens porta a Can Fuster. La pista segueix avançant 



fins a l’aparca-
ment inicial. Hi 
arribem a les 
12’23 h. Tor-
nem per Font 
de Cera fins a 
Palou. Després 
d’una entrada 
molt coneguda, 
accedim a Can 
Vicens de Pa-
lou, ens acull 
per fer una 
calçotada. En 
plena sobre-
taula decidim 
que la propera 
setmana anem 
a Cap Norfeu 
des de cala 
Monjoi. Sorti-

rem a les 7 del Ramassar. 
Text: Josep Maria Farnés 
Fotografies: Joan Corbera  

 


