La vall d’Olzinelles
3 de desembre de 2014
Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep
M. Farnés, Miquel Maymó, Manel Molina, Josep Oranias, Julià
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 10’93 i amb altures 11’07 Km. Temps: 3’52 hores. Desnivells:
190 m. Acumulat: 336 m. Cotxe:. 28 Km. Miquel Maymó, Manel Molina i Josep Roca
Ens trobem a 2/4 de 8 al Ramassar.
Saludem en Manel Molina que avui
s’incorpora.
Arrenquem
cap
a
Cardedeu per la variant cap a Sant
Celoni. En arribar a la rotonda
d’entrada Sant Celoni marxem en
direcció a Olzinelles i trenquem cap a
Can Draper, on deixem els cotxes al
2n pàrquing. Comencem a caminar a
les 8 tocades cap el roure de Can
Draper per la ruta marcada. Seguim el
curs del torrent d’Olzinelles. Trenquem
per arribar a visitar el pou de glaç.
Retornem al camí principal i passem
pel costat del pont de Can Plana. Trobem pel camí bassals d’aigua de la pluja caiguda,
però ens permet caminar sense problemes. Passem per la font del Rector i ens arribem
a Sant Esteve d’Olzinelles. De baixada travessem el torrent i anem a visitar la bassa de
l’Aranyal, retornem al pont de l’Aranyal, on parem a esmorzar a les 10 i ¼. Després ens

arribem a els forns de
Pega de can Valls i
retornem a la ruta
marcada.
Iniciem
l’ascens cap al pla de
les mines i els Quatre
Camins i després d’un
descens reprenem la
pujada fins al trencall
de l’urbanització de
Can Coll. La pista
baixa
considerablement. Passem pel Sot
de
la
Remor
i
avançant per l’altre
costat
del
torrent
arribem a l’aparcament a les 12 del
migdia. Decidim anar
a dinar a Sant Esteve
de
Palautordera
i
aparquem a Can Marc
per pujar al castell de
Monclús. En arribar a
la Tordera no podem travessar-lo per la quantitat d’aigua que baixa. Uns quants hi tiren
pedres. Després de recular ens arribem, per fer temps, a l’ermita de Santa Margarita.
Tot seguit anem a dinar a Can Marc. A la sobretaula decidim que la propera setmana
anirem a l’ermita de Sant Sebastià, on es va signar el Pacte dels
Vigatans el 1705, des de Sentfores. Sortirem a les 7 de Llerona.
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