Serra de la Conreria
29 de desembre de 2010
Integrants: Josep Carbonell, Josep Maria Farnés, Josep Roca i
Jaume Ventura
Distància: projectada 13’83 Km. amb altures 14’05 Km. Temps 5 h
Desnivells: total 191 m. Amb altures 452 m. Cotxe: 12 Km. Josep Roca
Ens trobem puntuals a les 8 al
Ramassar els tres Joseps
(Carbonell, Roca i Farnés) i
passem per Palou a recollir en
Jaume (Ventura). Travessem per
Vilanova del Vallès cap a Alella.
Al Coll de Font de Cera aparquem i a 2/4 de 9 prenem el GR92 que ens portarà pel Parc de la
Serralada Litoral, concretament
per la Serra de la Conreria. Està
molt ben marcat amb pintures i
fites indicatives. Ens informaren
d’una excursió tranquil·la i només
en començar el camí puja amb
un sorprenent i fort desnivell.
Quan deixem Alella Parc seguim un GR, marcat amb el número 92 i tot seguit amb el
97.2. La nostra ruta ens porta al coll de la font de can Guri. Durant aquesta primera part
de la caminada contemplem el Vallès. El castell de sant Miquel de Montornès i
posteriorment Martorelles i sant Fost. Abandonem el GR i pugem al Turó de Galzeran
(485’3 m) per tal d’admirar el paisatge i observem una ferma torre de guaita, que ni
pretenem pujar. Lamentablement és un dia boirós i en la llunyania es contempla
difuminada una grisa panoràmica. Prenem un corriol per baixar a retrobar el nostre GR i
seguim per sota del turó del Reig a la urbanització de la Conreria. Quan arribem al coll
de Montalegre anem a treure el cap a peu de carretera de la cartoixa i després seguim
pel costat del l’antic seminari, actualment fundació Pere Tarrés. Amb la intenció de
contemplar la Cartoixa de Montalegre pugem per un corriol, però el bosc no ens permet
la seva visió. Seguim fins al Turó de l’Home d’Alella on a ¾ d’11 fem la parada per
esmorzar. Des d’aquest punt dominem una Badalona i una Barcelona difuminada, l’antic
seminari menor i la cartoixa. A sota mateix tenim l’hospital Germans Trias i Pujol, també
conegut per Can Ruti. En aquella estona sortirà puntualment el sol, i desapareixerà per
no tornar a sortir. Després a l’iniciar el descens volem pujar per un corriol el cim de la
muntanya de l’Amigó (400 m). Després baixem per un fressat corriol amb nombrosos
ciclistes, per retrobar el GR-92. Curiosament durant tota la caminada trobarem

nombroses ciclistes per
aquells senders i en canvi
no trobarem cap excursionista a peu. Passem per
unes vinyes emparrades
pendents de treballar i tenim
una ampla visió d’Alella.
Continuem fins al coll de
Font de Cera, on hi arribem
a les 2 tocades. Després
d’un petit debat on anar a
dinar optem per Mas Martí
de Valldoriolf. S’hi incorpora
a la taula l’Ismael Porcar,
que ens informa de la
millora del seu estat de
salut. Després a la sobretaula decidim prendre’ns la propera setmana de vacances i sortir el 12 de gener del
2011 a Begur i visitar les platges d’Aiguablava i Aiguafreda. Sortirem a les 7 del Ramassar.
Volia
fer
constar
el
desgavell dels marcats
GR. He arribat a la
conclusió que el GR-92
tenia inicialment un trajecte i que apareix en el mapa
(que és el que hem agafat
inicialment) i el nou trajecte que hem agafat de tornada, l’he trobat al mapa
de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya. I encara ho
dificulta un nou GR-97.2
que no he sabut trobar-ne
la descripció. Com hem
pogut observar hem trobat
senyals per donar i vendre,
però sense problema pels
punts de referència coneguts.
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