
Del Pitch&Putt, Vallromanes a  la Roca 
d’en Toni i Sant Mateu                7 de febrer 2018 
 

Integrants: Josep Carbonell, Vicens Catafal, Joan Corbera, Julià 
Llobet, Josep Martínez, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael 

Porcar i la Neret, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri, Mercè 
Serra. 
 

Integrants: Distància: Projectada 17,02 km amb altures : 17,20km Temps: 5,04h 
Temps en moviment:4,18h  Desnivells: Positiu 514m+  Cotxe: Josep Carbonell, 
Ismael Porcar, Manel Molina 10km. 

Sortim de can Vicens de Palou, cap a Vilanova BP-5.002, parem a prendre cafè al 
restaurant can Martinet, i encarreguem taula, som 13 de colla. 
Tot seguit passat la rodona de les instal·lacions esportives girem a l’esquerra pel camí 
de Vilassar fins passar l’hípica “Don Caballo” i al principi del Pitch & Putt Vallromanes 
aparquem els cotxes. 



Comencem a caminar a tres quarts de nou, fa 
fresqueta i el dia és esplèndid, ens dirigim cap a la 
urbanització de can Nadal, la creuem tota, amb 
pujada constant, al sortir de la urbanització per un 
camí ample direcció a la Cornisa, passem a prop de 
cal Cucut, can Catafalet, en arribar a la pista ample 
de la Cornisa girem a la dreta direcció a cal Camat, 
ca l’Arcis, i tot seguit trobem uns de la Garriga que 
fan una prèvia al GR-92 que estan fent. Seguim cap 
al Turó d’en Banús, per arribar a la Roca d’en Toni, 
Dolmen preciós, parem a esmorzar quasi són les 
onze, ens fem la foto de grup, alguns visiten la 
Necròpolis de can Boquet. 
Estem molt bé i decidim seguir  fins a l’ermita de 
Sant Mateu, fem un tros de camí amb els de la 
Garriga i fem petar la xerrada, els deixem al passar 
prop de la font de Sant Mateu i nosaltres seguim, per 
arribar a l’ermita de Sant Mateu (499m+ alçada 

màxima d’avui) de estil romànic del segle XI, a tocar 
hi ha la casa on visqueren els ermitans els segles 
XVI i XVII, i després una família de guardians. Està 
dins els límits de Parc Natural de la Serralada del 
Litoral. Avui Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat 
de Catalunya. Fem fotos gaudim del paisatge i del 
matí molt assolellat.  
Iniciem la tornada, passem prop de la espectacular 

hípica de can Riera per agafar 
un corriol de baixada, en mal 
estat per les pluges i molts 
xaragalls, per anar a trobar el 
camí de Vilassar que està en 
molt bon estat i ample, amb 
baixada fins arribar al Pitch & 
Putt de Vallromanes, la masia 
de can Maimó, per arribar als 
cotxes a tres quarts de dues, 
portem 17 km a les cames i molt 
contents, una bona sortida.  
Anem a dinar al Restaurant can 
Martinet de la cruïlla de 
Vilanova, molt correcte.  
La propera setmana anirem a 
Pardines. Sortirem a les 7h del 
matí de Llerona. 
El proper dia 28 de febrer farem 
la calçotada a Can Vicens, per 
celebrar el 14è aniversari dels 
Ginesters.  
 
Text: Miquel Maymó 
Fotografies: Joan Corbera 


