
      De Can Vicent de Palou a l’Ermita de Santa Quitèria 

1 de març de 2023 

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

Corbera, Mercè Font, Josep Ma Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas,Tere Pintó, Ismael 

Porcar, Josep Pous, Josep Roca, Josep Rodri, Mercè Serra, Esteve Viñoles. 

Distància:13,8km Temps:4,14h Temps en moviment:3,27h, Desnivell:273m+  Temp:5graus 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/palou-santa-quiteria-palou-127124597 

Avui és un dia especial, celebrem el dinovè aniversari dels Ginesters en la seva segona època. 

Per celebrar-ho fem una sortida local i dinem a can Vicent de Palou. 

Ens trobem a les 8h del matí a can Vicent on ens reben en Vicens, la Dolors i la Birgit, hi fem un 

cafè tots plegats amb unes delicioses pastes fetes per la Mercè Serra. 

Iniciem la sortida direcció al camí Ral cap el 

barri de Junyent, passem per davant la masia 

del Junyent ,anem a buscar l’Hostal per creuar 

la carretera del Masnou, pugem a la carena on 

trobem el camí de Granollers a Santa Quitèria, 

ja no el deixarem, passem la masia de can 

Catafal i creuem la carretera de la Valldoriof, 

per entrar al pla del mas Rosat, creuem el riu 

Mogent pel pas de can Manel i la carretera de 

la Roca. Comencem la pujada, a l’arribar a la 

creu del via crucis, girem a l’esquerra,cap al 

Padró i entrem a l’ermita per darrera.  

Fem la visita als exteriors i ens fem la foto de 

grup. L’Ermita està preciosa i molt endreçada. 

Baixem a esmorzar a la plaça, hi toca el solet i s’agraeix. 

 

Iniciem la tornada, amb baixada, a l’arribar a la creu del Congres Eucarístic seguim recta deixant 

la pista per entrar al bosc de ca l’Assedro, arribem a cal Cerdà i anem direcció a can Pascol fins 

trobar el camí que ve de cal Gabaix, anem a parar al barri Rodes, sempre per pista. 

Passem per davant de cal Carlí fins creuar la carretera de la Roca, anem direcció al riu Mogent 

que creuem al pas de can Farigola, creuem la carretera de Valldoriolf pel bosc de can Farigola. 

 

 

 

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/palou-santa-quiteria-palou-127124597


 

El pont de l’AVE seguim cap a l’hotel Augusta, seguim cap a la bòbila de can Malo, creuem l’AP 7 

i la via del tren pels ponts i anem a buscar el pas de l’Hostal, per creuar la carretera del Masnou i 

per la vorera arribem a ca Vicent. Per acabar una matinal ben entretinguda, surten 14km. 

La propera setmana anirem al Suí des de Vallfornés. 

Ens trobarem a les 7h del matí, a l’àrea esportiva de Corró de Vall. 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

         Fotografies: Joan Corbera 

            Text: Miquel Maymó Cirera 

 

 


