
LLEGENDA MAPA

ORIGEN / DESTÍ

ATENCIÓ!

PUNT DE PAS

PUNT D’INTERÈS

FITXA TÈCNICA

ORIGEN: AEG

DESTÍ: AEG

TIPUS: CIRCULAR I LINEAL

SENTIT: ANTIHORARI

DISTÀNCIA: 36,36km

DESNIVELL POSITIU: 730m

DESNIVELL NEGATIU: 730m

DESNIVELL ACUMULAT: 1.460m

ALTITUD MÀXIMA: 569msnm

ALTITUD MÍNIMA: 147msnm

TEMPS APROXIMAT: 2h 45min



PRESENTACIÓ

Començarem la nostra excursió a la seu de l’Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10). (NÚM.1)

El nostre objectiu és fer una ruta mig circular mig lineal que ens portarà al pantà de Vallforners passant per l’ermita de Vallforners,

circulant pels municipis de Granollers, les Franqueses del Vallès, Cardedeu i Cànoves i Samalús. Finalitzarem a Granollers, punt d’inici de la

ruta.

Establirem l’ermita de Sant Hilari (NÚM.29 i 30) com a punt de pas per arribar al nostre destí: el pantà de Cànoves o de Vallforners

(NÚM.44 i 45). Ens endinsarem, doncs, al Parc Natural del Montseny. Un cop allà iniciarem el camí de retorn que coincidirà en alguns

trams amb el camí d’anada. D’aquesta manera farem un total d’uns 36 quilòmetres de recorregut i un desnivell acumulat de 1.460 metres.

RUTA

Orientats al Nord, circularem pel Carrer Corró fins arribar a la rotonda de Can Mònic (Corró d’Avall, Les Franqueses del Vallès). Passant per 

davant de la zona esportiva, seguirem damunt l’asfalt per anar a agafar la carretera de Marata (BV-5151) (NÚM.3). Just abans d’arribar a la 

urbanització de Milpins, tombarem a la dreta, cap a la residència d’avis (NÚM.5) i, des d’allà, continuarem per la pista ampla. Tot seguit 

ens incorporarem al PR-142, que seguirem a l’esquerra per, uns metres més enllà, coincidir amb el GR-97.1 (més ben marcat). El cementiri 

de Marata (NÚM.9) serà una bona referència, tant a l’anada com a la tornada.

A partir d’aquest punt haurem d’estar una mica atents, doncs deixarem les senyals del GR (per recuperar-les més tard) i ens desviarem per 

la Carena de Cal Manco, per anar a buscar la pista que passa per la Serra de Can Sabater (NÚM.18), límit fronterer entre Les Franqueses i 

Cardedeu. Un cop aquí seguirem tot recte cap al nord, fins a recuperar el GR que hem deixat anteriorment. El camí està molt ben 

senyalitzat, i en tot moment sabrem els quilòmetres que ens resten per arribar a l’ermita de Sant Hilari (Cardedeu) (NÚM.29 i 30). Aquest 

és el nostre primer punt de pas, on cada segon diumenge de gener s’hi celebra un aplec que està considerat una de les diades populars 

més importants del municipi i la contrada.



Recuperarem la pista principal per anar a parar a la cruïlla dels Quatre Camins. En aquest punt, pel qual tornarem a passar, girarem a mà 

dreta, seguint les indicacions de l’escola d’equitació. Continuarem pedalejant camí de Cànoves tot passant per davant del cementiri de la 

població. Haurem d’estar especialment atents en els pocs metres de carretera que farem abans d’arribar al nucli urbà, en el que trobarem 

un punt d’informació. Des d’aquí ja només ens resta anar seguint les indicacions de l’Embassament de Vallforners, el nostre segon punt de 

pas i destí principal de la ruta (NÚM. 44 i 45).

A la tornada desfarem el camí fins arribar altra vegada a la cruïlla dels Quatre Camins, en la que seguirem recte (NÚM.47) per desviar-nos 

a la dreta a la immediata bifurcació (NÚM.48 i 49), direcció al Turó de Matacabres. Seguirem pedalejant per camins amples fins recuperar 

el GR-97.1 que ens durà un altre cop fins al cementiri de Marata. En aquest punt agafarem el petit corriol que neix a la dreta de l’edifici 

(NÚM.55) i anirem a petar al parc de Milpins (NÚM.58). Des d’aquí només ens cal desfer el camí de l’anada fins arribar a Can Mònic i, 

d’allà, fins a la seu de l’Agrupació.

MUNICIPIS: Granollers, Corró d’Avall - Les Franqueses del Vallès, Marata - Les Franqueses del Vallès, Cardedeu, Corró 

d’Amunt - Les Franqueses del Vallès, Cànoves.

NUCLIS URBANS: Granollers, Cànoves i Samalús.
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