
Granollers, pistes d’atletisme- Sant Adrià 
desembocadura del Besòs       30 de desembre de 2015 
 
Integrants: Vicens Catafal, Joan Corbera, Carme Guri, 
Miquel Maymó, Manel Molina, Julià Pratginestós, Ismael 
Porcar (i Neret) i Josep Rodri. 
 

Distància: Projectada 25 Km amb altures 25’8Km.  
temps: 6’05, desnivells:50 m. acumulat: 150 m.  

 

Ens trobem a Llerona a les 7h del matí, 
avui ens acompanya la Carme, ha estat 
una sorpresa molt agradable. Avui 
havíem d’anar a Rocacorba, hem canviat 
la sortida per anar  de Granollers fins a 
Sant Adrià del Besòs seguint el riu fins la 
seva desembocadura al mar. 
Ens dirigim a les pistes d’atletisme i 
aparquem còmodament. Són les 7,30h i 
comencem a caminar, són molts 
kilòmetres i anem per feina. Fa fresqueta i 
ja es fa de dia, passem per el recinte firal, 
can Cabanes, el Viena, Montmeló, entrem 
a la llera del Besòs, seguim i creuem el riu 
per una passera de formigó. 
Trobem el camí senyalitzat que ve de la 
Roca, hi ha un rètol dient que falten 17km, ja portem més de 8km, passem per Mollet i Sant 
Fost a l’ arribar a Montcada parem a esmorzar a l’alçada del riu Ripoll, són tres quarts d’onze,  
portem 3,15h i 15,8km, fem una paradeta curta força solet i seguim. Per anar apropant-nos a 



Santa Coloma, pugem al passeig lateral del riu, tenim millor vista, torre d’aigua del rec Condal, 
Torre Baró, Nus de la Trinitat, baixem de nou a la llera del riu Besòs, trobem a gent caminant, 
amb bici, amb patins... Nosaltres caminem per l’herba, ja portem 20 km quasi 5 hores. Primeres 
queixes, si els peus, els genolls, unes llagues al peu d’un company, afluixem la marxa però no 
parem. 
Ja es veu a l’horitzó les torres de les xemeneies de Sant Adrià, portem ja 25km i falta poc per 
fer les 6hores. 
Anem decidits cap a la platja on tenim el mar i la desembocadura.  
Fotos felicitacions, abraçades, un parell es remullen els peus els altres cap a l’estació per 
enfilar la tornada cap a Granollers.  
A l’arribar a l’estació un Ginester perd el tren, enlloc del bitllet posava la targeta de Renfe 
jubilat, total un embolic, els altres marxem i ens esperem al Clot , per fi tots junts cap a 
Granollers. 
A l’estació,  el mateix Ginester de nou no podia sortir, rialles i més rialles, anem a dinar al 
restaurant La Font de Granollers, que ja teníem taula reservada per les 15 hores. 
Per dinar en Josep Roca s’incorpora a la taula, una joia de taula molt bon ambient, brindem mb 
cava perquè l’amic Vicens ens convida per l’Any nou, la sortida i per els molts km que hem fet 
avui 26, no són broma i estem molt satisfets. 
La propera sortida anirem a Rocacorba tal com teníem previst.  
Feliç Any Nou, per tots i totes.  
 
Text: Miquel Maymó      
Fotografies: Joan Corbera 


