
LLEGENDA MAPA

ORIGEN / DESTÍ

ATENCIÓ!

PUNT DE PAS

PUNT D’INTERÈS

FITXA TÈCNICA

ORIGEN: AEG

DESTÍ: AEG

TIPUS: CIRCULAR I LINEAL

SENTIT: ANTIHORARI

DISTÀNCIA: 26,5km

DESNIVELL POSITIU: 254m

DESNIVELL NEGATIU: 254m

DESNIVELL ACUMULAT: 508m

ALTITUD MÀXIMA: 283msnm

ALTITUD MÍNIMA: 148msnm

TEMPS APROXIMAT: 2h 18min



PRESENTACIÓ

Començarem la nostra excursió a la seu de l’Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10). (NÚM.1)

La sortida d’avui està a cavall del cicloturisme i la BTT o bicicleta de muntanya. Seguint aquesta ruta podrem visitar indrets de gran interès 

cultural de Llerona i la Garriga. En el primer cas visitarem l’església de Santa Maria de Llerona (NÚM.13) i els espais de memòria històrica 

de Rosanes (NÚM.52 i 61). Pel que fa a la Garriga, podrem conèixer les restes d’una vil·la romana (NÚM.34, 35 i 36), edificis modernistes 

de gran valor arquitectònic (NÚM.41) i una església fortificada (NÚM.47), entre d’altres.

RUTA

Orientats al Nord, circularem pel Carrer Corró fins arribar a la rotonda de Can Mònic (Corró d’Avall, Les Franqueses del Vallès). Passant per 

davant de la zona esportiva, seguirem damunt l’asfalt per anar a agafar la carretera de Marata (BV-5151) (NÚM.3). En veure la indicació 

del cementiri de Corró d'Avall, tombarem a mà esquerra per arribar-hi i, des d'allà, anirem a buscar el PR C-142, conegut com la “Ruta 

Verda de les Franqueses”. Un cop superat el Turó de les Mentides seguirem les indicacions que ens portaran cap a Santa Maria de Llerona

(NÚM.13) a través de la carretera asfaltada que ve de Marata (NÚM.11 i 12). Aquesta església d’origen preromànic  està catalogada com a 

Bé Cultural d’Interès Nacional i és el nostre primer punt de pas.

Reprendrem la marxa reculant una mica per anar a buscar la pista de sorra  que va cap a Ca l’Aimeric en direcció NE (NÚM.15). Passarem 

per la plana que porta el mateix nom i, un cop aquí, haurem d’estar pendents de la desviació (a mà esquerra) per prosseguir cap a Can

Grau Gros. Uns metres més enllà, toparem amb el GR-97, que agafarem a mà dreta per, tot seguit, girar a l’esquerra. La nostra referència 

serà una olivera plantada en memòria d’una noia que va perdre la vida en un tràgic accident (NÚM.22). El descens ens conduirà

directament a Can Guilla, un mas que està a tocar de la urbanització dels Gorgs (Les Franqueses del Vallès). És possible que en aquest 

punt topem amb algun cartell que ens indiqui que estem en una àrea  privada o zona particular, però no hem de patir si seguim el track

correctament, doncs aquest transcorre per camins públics oberts al pas de bicicletes.



De seguida arribarem al sender de Malhivern, que prendrem en direcció al jaciment de Terrers. Abans d’arribar-hi, però, haurem d’anar 

alerta en creuar la via del tren.

Can Terrers (NÚM.34, 35 i 36), fundada al segle I aC, és una de les vil·les romanes més importants de l’interior de Catalunya. A tocar 

d’aquest jaciment hi ha altres punts d’interès cultural, com l’aqüeducte romà o la font que rep el mateix nom que la vil·la.

Havent fet la visita de rigor, anirem a buscar el passeig de la Garriga que ens permetrà gaudir d’edificis modernistes de gran valor, amb 

l’illa Raspall com a conjunt més important (NÚM.41), únic a Catalunya i protegit com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

Des d’aquest indret anirem a buscar el riu, passant pel punt d’informació que està situat a l’antic safareig (NÚM.42). Ben a prop ens queda 

l’església de la Doma (NÚM.47), el nostre segon punt de pas, on arribarem si seguim les indicacions. Aquest conjunt d’edificis romànico-

gòtics està inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i és el lloc més allunyat del nostre punt d’inici.

La tornada cap a Granollers la farem pel costat del riu Congost, tot i que encara ens queda visitar el nostre tercer punt de pas: els espais 

de memòria històrica de Rosanes. Així doncs, tombarem a mà dreta tan bon punt trobem la senyal que ens guiï cap al camp d’aviació (pel 

camí rural de Rosanes) i, un cop superat el castell de Rosanes, arribarem al primer punt informatiu (NÚM.52). Després continuarem en 

busca del refugi antiaeri número 2 (NÚM.61), a tocar de Can Sorgues, molt ben indicat. Aquest serà el tercer i darrer punt de pas de la 

ruta d’avui. 

Per tornar cap a casa, no haurem de fer altra cosa que anar a buscar la popular “ruta del colesterol”, mantenint el riu Congost a la nostra 

esquerra. Només ens resta baixar fins a Granollers, on finalitza la nostra excursió.

MUNICIPIS: Granollers, Les Franqueses del Vallès (Corró d’Avall i Llerona), La Garriga, Granollers.

NUCLIS URBANS: Granollers, La Garriga.

ATENCIÓ

Malgrat que la ruta transcorre per camins públics, hem de tenir ben present que aquesta passa per zones rurals i que cal mantenir una 

velocitat adequada. Cal recordar que els terrenys que travessen els camins són privats.
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