Quatre Camins i Can Prat Vell des de Can Vicenç
24 de febrer de 2016
Integrants: Joan Corbera, Miquel Maimó, Manel Molina, Ismael
Porcar, Josep Oranias, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep
Rodri i Salvador Vilà.
Distància: Projectada 13,14 amb altures 14 Km. Temps: 3’30 Desnivells: 69 m.
Acumulat: 155 m.
Ens trobem a can Vicenç a les 9h del matí,
aparquem dins la casa. A l’entrada ja ens
esperen en Vicens, la seva dona Dolors i la
seva neta, amb el cafè preparat, un
acolliment magnífic.
Comencem a caminar a les 9,20h sortim
direcció l’ Hostal allà creuem la carretera
direcció a la via, girem paral·lels a la via
passem prop de la bòvila de Can Malo,
hotel Mercure, i ens dirigim a can Cristòfol.
Contemplem els sembrats i sorprenem a la
colla amb la natura que tenim davant
nostra. Arribem a la presó de Quatre
Camins, girem direcció can Catafal, creuem
la carretera de la Valldoriolf i anem direcció
al riu Mogent, passem prop de la depuradora de Vilanova, seguim fins la granja de can
Congostell, actualment aquesta granja es dedica a la cria de cavalls. Parem dalt la carena on

veiem la Roca del Vallès. Prenem una
mossegada i un glop d’aigua, ja portem
dues hores i 9 km, prenem direcció a
Can Prat Vell i tornem a creuar la
carretera de la Valldoriolf i anem
direcció a Montserrat Montero. Quan
arribem dalt la carena passem pel
costat del bosc de l’Antoni Jonc i de la
presó. Iniciem la baixada cap a can
Vicenç.
La volta que hem fet és de 14,5 km,
poc més de tres horetes. Distreta,
bonica i molt a prop de casa.
Quan arribem estem preparats per
començar la festa de l’ aniversari dels
Ginesters
La propera setmana anirem al Taga
per Pardines ens trobarem a les 7 h a
LLerona. La previsió és de mal temps.
Anirem al Puig Neulós i al Castell de
Recasens, a l’Empordà .
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