
FITXA TÈCNICA

ORIGEN: AEG

DESTÍ: AEG

TIPUS: CIRCULAR + LINEAL

SENTIT: ANTIHORARI

DISTÀNCIA: 29km

DESNIVELL POSITIU: 533m

DESNIVELL NEGATIU: 533m

DESNIVELL ACUMULAT: 1.066m

ALTITUD MÀXIMA: 591msnm

ALTITUD MÍNIMA: 147msnm

TEMPS APROXIMAT: 2h 35min

LLEGENDA MAPA

ORIGEN / DESTÍ

ATENCIÓ!

PUNT DE PAS

PUNT D’INTERÈS



PRESENTACIÓ

La ruta comença a la seu de l'Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm. 10) (NÚM.1)

El nostre propòsit d'avui és visitar el poblat ibèric del Puig del Castell (NÚM.36 i 38), situat a Samalús. Aquest jaciment es troba al

capdamunt d'un dels contraforts del massís del Montseny i arribar-hi resulta un xic complicat a la part final, ja que haurem de salvar

corriols pedregosos amb molta pendent i alguns trams d'escales (NÚM.33 i 35). Tot i que en algun moment haurem de baixar de la

bicicleta, l'esforç es veurà recompensat per les vistes del paisatge i del poblat.

La tornada la farem passant per la Garriga i seguint el curs del riu Congost per la coneguda “ruta del colesterol”, no sense abans desviar-

nos per visitar l'església del nucli antic de Samalús (NÚM.44).

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). En veure la indicació

del cementiri de Corró d'Avall, tombarem a mà esquerra per arribar-hi i, des d'allà, anirem a buscar el PR C-142, conegut com la “Ruta

Verda de les Franqueses”. No deixarem aquest camí fins arribar a la cruïlla de Can Font, en la qual canviarem el sender per un altre: el GR

97. En aquest cas ens dirigirem cap al nord (agafant el camí de l'esquerra), i no deixarem les marques blanques i vermelles fins arribar a

una cruïlla en la que se’ns presenti una carretera asfaltada. Aquesta és la que ens portarà directament cap a les Escoles de Samalús (“Cal

Mestre”) (NÚM.29), racó emblemàtic de la població ubicat a la carretera BP-5107 (la que va de la Garriga a Cànoves).

A partir d’aquí la ruta passa a ser lineal, és a dir, que tornarem a passar per aquest mateix punt de tornada cap a Granollers. El nostre destí

és el poblat ibèric de Puig del Castell, al qual hi arribarem seguint les marques blanques i verdes d’un sender local: el SL-C 89. L’ascens cap

al jaciment és força complicat, ja que hi ha alguns trams d’escales (NÚM.33 i 35), el corriol és una mica pedregós, i la pendent és

considerable. En algun moment haurem de baixar de la bicicleta, però amb decisió i perseverança assolirem el nostre objectiu (NÚM.36 i

38).



La importància d’aquest indret s’ha vist reforçada per la identificació del Puig del Castell amb la desapareguda ciutat de Lauro. Un seguit

de plafons informatius ens permetran saber més coses sobre aquest racó del Vallès amb una història tan interessant.

El descens cap a la carretera serà d’allò més emocionant si el fem damunt la bicicleta (només apte per als ciclistes més intrèpids).

De nou a les Escoles (NÚM.40 i 41), continuarem la nostra excursió cap a la Garriga, de tal manera que la ruta a partir d’aquest punt passa

a ser circular. Pedalarem per la carretera amb la màxima precaució fins que trobem la indicació del nucli antic de Samalús. Ens desviarem

uns metres per visitar l’església (NÚM.44) i tot seguit reprendrem de nou el camí per la mateixa carretera. A l’alçada del quilòmetre 36

(NÚM.46), ja dins del terme municipal de la Garriga, tombarem a mà esquerra per seguir una pista de sorra ampla que ens durà al Passeig

de la Garriga. Degut a la gran quantitat de cruïlles i bifurcacions, caldrà estar molt atents al track o al mapa per no perdre’ns o fer més

volta de la necessària.

Un cop a la població, seguirem les senyals del “Camí fluvial de Llerona”, fins que arribarem a la coneguda “ruta del colesterol”, amb el riu

Congost a la nostra esquerra. Ja només ens resta baixar fins a Granollers, on finalitza la nostra ruta.

NOTA:

La ruta d’avui ens porta a un jaciment arqueològic. Hem de tenir cura de no passar per sobre dels murs ni de malmetre les restes

arqueològiques. Ens haurem de mantenir dins del traçat marcat per la visita. En cas de detectar alguna anomalia, ens haurem de posar en

contacte amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, ja que la conservació del patrimoni és cosa de tots i totes.

MUNICIPIS: Granollers, Les Franqueses del Vallès, Cànoves i Samalús, La Garriga, Canovelles.

NUCLIS URBANS: Granollers, La Garriga.
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