
LLEGENDA MAPA

ORIGEN / DESTÍ

ATENCIÓ!

PUNT DE PAS

PUNT D’INTERÈS

FITXA TÈCNICA

ORIGEN: AEG

DESTÍ: AEG

TIPUS: LINEAL i CIRCULAR

DISTÀNCIA: 45,5km

DESNIVELL POSITIU: 872m

DESNIVELL NEGATIU: 872m

DESNIVELL ACUMULAT: 1.744m

ALTITUD MÀXIMA: 774msnm

ALTITUD MÍNIMA: 143msnm

TEMPS APROXIMAT: 3h 56min



PRESENTACIÓ

En aquesta excursió pujarem fins al cim del Turó de les Onze Hores, també conegut com a Castell d'en Bes, situat dins del terme municipal

de Sant Quirze de Safaja (Moianès). Aquest indret i el santuari del Puiggraciós seran els nostres dos punts de pas. La ruta comença i acaba

a la seu de l'Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10) i serà lineal (a l'inici i al final) i circular (en el tram central).

Seguirem alguns senders senyalitzats com el dels Tremolencs, el PR C-33 o el del Congost.

RUTA

Des de la seu de l'Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10) començarem la nostra excursió enfilant cap al nord pel 

mateix carrer Corró i no el deixarem fins que ens creui el carrer Ramon Llull, que seguirem a mà esquerra. La nostra intenció és creuar el 

riu per, tot seguit, pedalejar fins a la Garriga per la “ruta del colesterol”. Durant uns 8 quilòmetres circularem paral·lels al riu Congost, 

sempre en direcció a la Garriga. El carril bici ens facilitarà molt la feina.

Entrarem al nucli urbà per la Carretera de l'Ametlla (NÚM.4) i quan topem de nou amb un carril bici, tombarem a l'esquerra fins arribar al 

safareig, punt d'informació del municipi. Uns metres més enllà, continuant pel mateix carril, ens espera el pont a través del qual creuarem 

el Congost. Un cop aquí seguirem l'avinguda de Sant Esteve i el carrer dels Maduixers (des dels quals veurem l'església de la Doma), fins 

que arribarem al camp municipal d'esports (NÚM.8). En aquest punt, haurem d'anar a buscar l'inici dels sender dels Tremolencs 

(NÚM.10). Com que els sentits dels carrers no ens són favorables, o bé farem una mica de volta, o bé haurem de baixar de la bicicleta un 

moment per caminar pel carrer del Torrent del Murris. En aquest indret comença l'ascensió pròpiament dita. Amb pendent moderat, 

anirem guanyant metres a través del sender senyalitzat dels Tremolencs (NÚM.11) fins arribar a una cadena (NÚM.14), moment en el que 

agafarem la carretera asfaltada que puja cap a l'esquerra. Aviat arribarem a la Plana d'en Beia. Seguint la pista de sorra arribarem a la 

carretera del Puiggraciós, on hi trobarem un carril bici (NÚM.20) que ens farà fàcil l'ascens fins al Serrat de l'Ocata (NÚM.22 i 23). A tocar 

d'aquí, tenim el Santuari del Puiggraciós, primer punt de pas de la nostra excursió (NÚM.26). Seguint les marques blanques i grogues del 

PR C-33 arribarem a Cal Mestret (NÚM.30). Uns metres abans de la casa, però, abandonarem el sender senyalitzat i anirem enfilant cap al 

Turó de les Onze Hores. Degut a l'absència de marques, ens anirà bé l'ajuda del mapa o del GPS. Paradoxalment, tendirem a perdre més



altitud del que podríem esperar si tenim en compte que volem fer un cim. Cap al tram final haurem de baixar de la bicicleta per tal de

poder superar algun pas complicat. Finalment arribarem al capdamunt del Turó de les Onze Hores o Castell d'en Bes, situat a 667 metres

sobre el nivell del mar (NÚM.32, 33 i 35). Aquest és el nostre segon i últim punt de pas.

Un cop assolit el nostre objectiu, desfarem camí fins al Santuari del Puiggraciós, moment en el que la ruta deixarà de ser lineal per passar

a ser circular. Ens desviarem cap a Montmany, seguint la indicació que ens porta cap a l'estació del Figaró (itinerari núm.1). Una senyal

que prohibeix la circulació de quads i motos ens servirà de referència. Sense cap mena de complicació arribarem a la masia de l'Ullà. Allà

és on comença la carretera BV-1489. Sense haver de pedalejar, ens deixarem portar en sentit Figaró, tot i que haurem d'estar molt atents

quan ens trobem amb un revolt molt pronunciat a l'esquerra. Serà en aquest punt que haurem d'agafar un camí a la dreta que ens durà

cap a Ca n'Oliveres (NÚM.51). La referència tornarà a ser una senyal de prohibició (referent a la circulació de motos i quads). Des de Ca

n'Oliveres (NÚM.53, 54 i 55) anirem a buscar el sender del Congost (NÚM.56) que està en molt bon estat i no té cap mena de pèrdua.

Només ens resta acompanyar el riu seguint el seu curs fins a Granollers, passant per la Garriga i el Pla de Llerona a través de la coneguda

“ruta del colesterol”. L'excursió finalitza a la seu de l'Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10).

MUNICIPIS: Granollers, les Franqueses – Llerona, la Garriga, El Figaró, Sant Quirze de Safaja (Moianès), Montmany.

NUCLIS URBANS: Granollers,  la Garriga.
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