FITXA TÈCNICA

ORIGEN: AEG
DESTÍ: AEG
TIPUS: CIRCULAR
SENTIT: ANTIHORARI
DISTÀNCIA: 31,92km
DESNIVELL POSITIU: 504m
DESNIVELL NEGATIU: 504m
DESNIVELL ACUMULAT: 1.008m
ALTITUD MÀXIMA: 446msnm
ALTITUD MÍNIMA: 90msnm
TEMPS APROXIMAT: 2h 40min
LLEGENDA MAPA
ORIGEN / DESTÍ
ATENCIÓ!
PUNT DE PAS
PUNT D’INTERÈS

PRESENTACIÓ
Començarem la nostra excursió a la seu de l’Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10). (NÚM.1)
El nostre objectiu és fer una ruta circular que passarà pels municipis de Granollers, Vilanova del Vallès, Vilassar de Dalt, Òrrius, La Roca del
Vallès i, altre cop, Granollers. Pedalarem, doncs, per dues comarques diferents: la del Vallès Oriental, de la qual partirem, i la del
Maresme, que ens permetrà veure el mar.
Establirem la Creu de Can Boquet (NÚM.33) i Sant Bartomeu de Cabanyes (NÚM.48) com a principals punts de pas. Ambdós indrets estan
ubicats dins del Parc Natural de la Serralada Litoral. D’aquesta manera farem un total d’uns 31,92 quilòmetres de recorregut i un desnivell
acumulat de 504 metres.
RUTA
Orientats al sud farem camí direcció Barcelona pel costat esquerre del riu. Un cop a Palou tombarem en direcció a La Roca, seguint les
marques blaves i grogues que corresponen al sender de la Via Augusta. Aquestes marques les abandonarem tan bon punt tinguem
l’oportunitat de desviar-nos cap a la presó de Quatre Camins (NÚM.2) (NÚM.5). El nostre pròxim objectiu serà el nucli de Vilanova del
Vallès. Serà des d’allà que ja enfilarem cap a la Creu de Can Boquet (NÚM.33). Abans d’arribar-hi, però, passarem per punts de referència
com “El Mas de Sant Lleí”, una hípica o el “Pitch and Putt de Can Maimó”. (NÚM.22) (NÚM.23)
La Creu de Can Boquet (Vilassar de Dalt) és un indret de certa importància pel fet que s’hi troba el Punt d’Informació del Parc Natural de la
Serralada Litoral. (NÚM.35) Continuant la lleugera pujada, arribarem a la Roca d’en Toni (NÚM.39), un dolmen ben visible i en perfecte
estat de conservació. La nostra ruta, però, continua pujant fins a Sant Bartomeu de Cabanyes (NÚM.48), una senzilla església romànica
situada a uns dos quilòmetres de la població d’Òrrius.
Havent assolit el nostre segon punt de pas, només ens restarà baixar fins a la Roca del Vallès. Ho farem seguint les marques de la Ruta
Prehistòrica. El nostre itinerari segueix la pista principal que descendeix fins al nucli de la Roca (ben senyalitzada), però són molts els
corriols que ens apareixen en els laterals i que ens podem aventurar a seguir. Un cop a la Roca (NÚM.53), només ens queda tornar fins a
Granollers, aquesta vegada pel camí més directe i en el que haurem d’estar més atents, doncs circularem pel marge de la carretera.

LLEGENDA IMATGES
PUNT DE PAS
PAISATGE / RUTA
SENYALITZACIÓ
PUNT D’INTERÈS /
REFERÈNCIA

MUNICIPIS: Granollers, Vilanova del Vallès, Vilassar de Dalt (Maresme), Òrrius (Maresme), La Roca del Vallès
NUCLIS URBANS: Granollers, Vilanova del Vallès, La Roca del Vallès.
NORMATIVA DEL PARC NATURAL EN RELACIÓ A L’ÚS DE LA BICICLETA
No és permesa la circulació de vehicles, bicicletes i cavalls fora de les carreteres i les pistes d’ús públic. Utilitzeu la xarxa de pistes i
camins senyalitzats.
Reduïu la velocitat quan circuleu pels camins autoritzats. La velocitat màxima de circulació per aquests camins i pistes és de 20km/h per
a les bicicletes.

