
Santuari del Corredor des del dolmen de 
Pedra Gentil 
14 de desembre de 2022 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Josep 

Carbonell, Pep Casas, Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Mercè Font, Julià Llobet, Josep 

M. Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Ferran Mur, Josep Oranias, Tere Pintó, Isma Porcar, 

Pep Pous, Josep Roca i Josep Rodri (a dinar Ferran Iñigo, Toni Manuel i Julià Pratginestós) 

Distància: 14,19 km Alçada mínima: 219 m Alçada màxima: 644 m Desnivell acumulat: 479 m 

Temps total: 4 h 47 min  

 

Avui és un dia molt especial. Arran de la 
convocatòria feta a la darrera crònica, ens hem 
trobat 20 persones disposades a caminar -alguns 
feia temps que no venien-.  A més, a l’hora de dinar 
ens hem reunit pràcticament la totalitat de la colla 
de Ginesters. 
 
Ens trobem a les 8 del matí al Ramassar, agafem la C-
35 fins a Sant Celoni i des d’allà la C-61 fins a 
Vallgorguina. Una mica abans d’arribar al poble 
prenem una pista a la dreta fins al dolmen de Pedra 
Gentil, on ens trobem amb els companys que venen del 
Maresme, i hi deixem els cotxes.  

 
Són dos quarts i mig de nou del matí, la 
temperatura és de 9 graus i hi ha una 
boira baixa que ens acompanyarà 
durant gairebé tota la jornada. 
 
Fetes les salutacions, pugem al 
dolmen, dalt d’un turonet al costat de 
l’aparcament. És un dels monuments 
megalítics més coneguts al nostre país, 
a causa de les llegendes sobre 
bruixeria que se n’expliquen. Aprofitem 
per fer-nos-hi una fotografia de tot el 
grup. 
 

 
Comencem la caminada per una pista ampla, amb 
pas de cotxes, per on anem pujant fins a can Pradell 
de la Serra, una masia on els caps de setmana hi 
serveixen menjars. Pocs metres més endavant 
deixem la pista i ens enfilem cap a l’esquerra, per fer 
drecera per un corriol pedregós, sota un bosc de 
pins, alzines sureres i cirerers d’arboç carregats de 
fruits vermells. Retornem a la pista principal; 
passem pel Trull, una masia restaurada on hi havia 
hagut un molí d’oli, i la tornem a deixar seguint els 
senyals del GR-92.  



 
A les 11 arribem al Santuari del Corredor, el punt 
més alt de la ruta d’avui, a 634 metres. Aquest 
santuari, d’estil gòtic tardà i edificat el segle XVI, els 
caps de setmana i l’estiu està ple de gent que ve a 
passar-hi el dia i a dinar al restaurant. Avui, però, 
amb la porta del barri tancada, sense ni una ànima 
per enlloc i amb la boira baixa que no ens deixa 
veure més enllà d’on tenim el nas, pren un aire 
fantasmagòric. Ens asseiem als bancs de pedra 
mullats que hi ha davant de la façana, i ho aprofitem 
per esmorzar.  
 

Els membres del grup B decideixen tornar als cotxes pel 
mateix camí. Els altres seguim un corriol que baixa molt dret 
per un torrent relliscós, fins a trobar una pista paral·lela a la 
de la pujada però més cap a llevant. Passem prop de les 
masies de Can Saleres i Can Ricós, i arribem a les primeres 
cases de Vallgorguina. A l’alçada del camp de futbol trenquem 
a l’esquerra i seguim la llera del rierol sota un bonic bosc de 
ribera de colors tardorals. La boirina s’ha anat esbargint, i el 
sol treu el nas per alguna petita escletxa que s’ha obert entre 
els núvols.  
 

A l’alçada de l’església vella de 
Vallgorguina tombem altre cop a 
l’esquerra i tornem a enfilar-nos, 
primer per la pista i després per una 
drecera, fins arribar al peu del 
dolmen on hem deixat els cotxes. 
Són les dues del migdia, i anem a 
dinar, amb els tres Ginesters que no 
han pogut venir a la caminada, al 
restaurant La República, a Santa 
Agnès de Malanyanes. Acabem 
l’àpat celebrant els aniversaris d’en 
Pep Pous i l’Isma Porcar, brindem 
tots plegats per desitjar-nos unes 
bones festes de Nadal, i ens fem una 
fotografia per perpetuar aquesta 
diada singular.   

 
Però les activitats dels Ginesters no s’aturen, i la setmana 
que ve anirem a la muntanya de Sant Sadurní, a Gallifa. 
Ens trobarem a les 7 del matí a la Zona Esportiva de 
Corró. 
 
Fotografies: Joan Corbera i Pep Casas 
Text: Pep Casas 
 
 

https://ca.wikiloc.com/rutes-
senderisme/vallgorguina-al-santuari-del-corredor-
121233574 
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