
LLEGENDA MAPA

ORIGEN / DESTÍ

ATENCIÓ!

PUNT DE PAS

PUNT D’INTERÈS

FITXA TÈCNICA

ORIGEN: AEG

DESTÍ: Sant Celoni

TIPUS: LINEAL

DISTÀNCIA: 39km

DESNIVELL POSITIU: 1.121m

DESNIVELL NEGATIU: 1.102m

DESNIVELL ACUMULAT: 2.223m

ALTITUD MÀXIMA: 635msnm

ALTITUD MÍNIMA: 150msnm

TEMPS APROXIMAT: 4h 15min



PRESENTACIÓ

La ruta d'avui ens portarà des de la seu de l’Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10) (NÚM.1) fins a Sant Celoni.

Durant l'excursió visitarem diversos indrets d'interès com ara la Bassa dels Ànecs de la Roca del Vallès (NÚM.8, 9 i 10), la Torrassa de

Llinars (NÚM.29 i 30), el Santuari del Corredor a Dosrius (Maresme) (NÚM.46, 47, 48, 49 i 50), el dolmen de Pedra Gentil de Vallgorguina

(NÚM.57 i 58) i el Pont Trencat de Sant Celoni (NÚM.62), entre d'altres. La tornada la farem amb tren.

RUTA

Orientats al sud, anirem a buscar el carrer de Josep Umbert que ens portarà fins a la Torreta (NÚM.4) i des d'allà circularem per carretera

fins al nucli urbà de la Roca del Vallès. Tot i que hi ha alternatives, aquesta és l'opció més ràpida.

Abans d'entrar al poble ens desviarem cap a la Bassa dels Ànecs (NÚM.8, 9 i 10). D'allà continuarem fins a Santa Agnès seguint les

marques grogues i blaves del Sender de la Via Augusta. Un cop a la població, anirem a buscar el Carrer Camí de l'Ermita que ens menarà

fins a Can Lladó (NÚM.17 i 18) i a Santa Maria de Malanyanes. La ruta des d'aquí és molt evident, doncs anirem seguint marques blanques

i vermelles en tot moment. Són les que corresponen al GR 97.1. Aquest Sender de Gran Recorregut no el deixarem fins que ens creuem

amb un altre de les mateixes característiques: el GR 92. A través d'aquest segon sender (que prendrem a mà esquerra) arribarem a la

Torrassa del Moro (NÚM.29 i 30) (1r punt de pas), ben senyalitzada un cop creuada la carretera BV-5103. Aquesta torre de guaita està

situada a Llinars i és un dels monuments arqueològics més emblemàtics de la serra del Corredor. De secció cilíndrica i lleugerament

cònica, presenta una base d'època romana i un nivell superior possiblement medieval. Està catalogada com a Bé Cultural d'Interès

Nacional.

Seguirem l'excursió recuperant el GR per anar per corriols i pistes fins a Can Bordoi (NÚM.35 i 36). A uns metres d'aquest punt toparem

amb el cartell d'entrada al Parc del Montnegre i el Corredor. D'aquí i fins al Santuari del Corredor ens espera prop d'una hora de pujada

suau però constant per pista ampla, a trams asfaltada. Abans d'arribar al Santuari, però, tindrem l'oportunitat de visitar Sant Andreu del

Far (NÚM.41) o recopilar informació sobre el Parc a Can Bosc (NÚM.44), masia destinada a aquesta finalitat.



D'estil gòtic tardà, el Santuari de la Mare de Déu del Corredor (NÚM.46, 47, 48, 49 i 50) (segon punt de pas) és un dels principals centres

de devoció de la comarca i fou bastit a finals del segle XVI molt a prop del cim de la Serra del Corredor, dins del terme municipal de

Dosrius.

Reprendrem el nostre camí havent arribat al punt més alt de la ruta. Així doncs, davallarem per pistes i corriols força tècnics amb trams de

pronunciades baixades, sempre seguint les marques blanques i vermelles fins arribar a Can Pradell de la Serra. Un cop aquí, abandonarem

el GR per seguir la pista fins al dolmen de Pedra Gentil (NÚM.57 i 58) (3r punt de pas). Aquesta estructura megalítica, d'uns 4.000 anys

d'antiguitat és un sepulcre de cambra simple i es troba dins del municipi de Vallgorguina.

Ja només ens resta anar a buscar la carretera C-61 que ens portarà ràpidament i gràcies a una perceptible baixada fins al Pont Trencat de

Sant Celoni (NÚM.62), la darrera sorpresa que ens depara l'excursió. A tocar d'aquí es troba l'estació des de la qual agafarem el tren per

tornar a Granollers.

MUNICIPIS: Granollers, La Roca, Santa Agnès de Malanyanes, Llinars del Vallès, Dosrius (Maresme), Vallgorguina, Sant 

Celoni.

NUCLIS URBANS: Granollers, Santa Agnès de Malanyanes i Sant Celoni.









LLEGENDA IMATGES

PUNT DE PAS
PAISATGE / RUTA

SENYALITZACIÓ
PUNT D’INTERÈS / 

REFERÈNCIA


