Castell de Sant Miquel i Sant Mateu des de Vallromanes
26 de febrer de 2014
Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Miquel Maymó, Ismael Porcar (i la Neret) Julià Pratginestós,
Josep Rodri, Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: Projectada 16’71 Km i amb altures 16’84 Km. Temps 5’30 Desnivells: 365 m.
Acumulat: 733 m. Cotxe:. Ismael Porcar i Josep Roca

Avui és un dia especial. Ens trobem tots a Can Vicens de Palou on marxem amb dos
cotxes al centre de Vallromanes. Comencem a caminar a les 8’20 i seguim un tram de la
carretera i travessem pel Club de golf Vallromanes cap a la urbanització de Can
Corbera, quan arribem al Coll de Can Corbera prenem un corriol que porta directa al
Castell de Sant Miquel (436’5 m.) on hi arribem a les 9’25 h. Després de contemplar el
paisatge, tornem pel corriol fins agafar la una pista que ens retorna al Coll de Can
Corbera. Avancem per la mateixa pista i passem per Can Barbeta i la seva font i
trenquem per un corriol ascendent que passa prop del dolmen de can Gurri. Continua
pujant fins que prenem el GR-92. Passem per Alella Park i després del Coll de Font de
Cera parem a les 11 h. en una pineda a esmorzar. Seguim pel Camí de la Cornisa i
després del turó de Can Colomer ens desviem per un corriol que passa pel Coll de Can
Gurgui i continuem per Can Gallemí, on trenquem cap a Can Riera fins a l’ermita de

Sant Mateu.(494 m) on hi arribem prop de 2/4 d’1. Fem una curta parada i iniciem el
retorn pel mateix camí. Després de Can Riera prenem un corriol amb trams desgastat

amb grans esvorancs. Passem per Can Gurgui Gros i diverses masies fins a la riera de
Vallromanes, on avancem pel costat esquerra fins que la travessem per anar a
l’aparcament . A les 13’50 anem cap a Can Vicens on ens acull per fer una calçotada per
celebrar el 10è aniversari dels Ginesters. A la sobretaula decidim que la propera
setmana anem al Puig de l’Àliga. Sortirem a les 7 del Ramassar.
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