
Can Vicens Serra de Ponent Font del Ràdium 

2 de març de 2022 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, la Fei ,Karin Bruy, Pep Casas, Joan 

Corbera, Mercè Font, Josep Ma Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, tere Pintó,la Bimba, 

Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca.  

Distància: 13km Desnivell:209m+ Temps: 4,19h Temps en moviment:3,08h Temp:14 graus 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/palou-serra-de-ponent-96628026 

Ens trobem a can Vicens a les nou del matí, ens rep en Vicens i la Brigit fem el cafè i comencem 

la sortida local. Desprès tindrem la festa d’aniversari dels Ginesters. Celebrem el divuitè aniversari  

de la primera sortida de la colla amb en Jaume Muntan i en Pep Comas com iniciadors. 

Sortim de Palou, passem pel barri del Junyent i ens dirigim cap al sud del passeig fluvial del 

Congost, creuem el riu a l’alçada de l’espai de natura can Cabanes,passem pel polígon industrial 

del Congost, creuem la via per sota el pont de can Ninou, seguim direcció nord i entrem al polígon 

industrial dels Xops, Coll de la Manya, can Casaca actualment és la Gossera Comarcal , arribem 

a la font del Ràdium. Portem 6 km i fem un descans.  

Iniciem la tornada a can Coll cap a Sant Nicolau, creuem la via del tren i entrem al polígon 

industrial Jordi Camp, creuem el passeig del riu Congost al final del recinte Firal i seguim per 

l’altre costat, fins el camí de can Bou, girem a la dreta cap el Camí Ral, fins el barri Junyent. 

  

 

 

                                                                                             Ginesters en actiu l'any 2022 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/palou-serra-de-ponent-96628026


 

 

A l’arribar a can Vicens ens venen a rebre la resta del grup que està preparant la festa. 

En Vicens ens ensenya el rentador privat d’us públic recuperat aquest hivern desprès de més de 

seixanta anys tapat sota terra.  

Una bona matinal pel terme de Granollers.  

La propera setmana anirem al Cingles de Vallcebre, sortirem a les 7h del matí de l’àrea esportiva 

de Corro de Vall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografies: Joan Corbera 

    Tex: Miquel Maymó Cirera 

 


