
FITXA TÈCNICA

ORIGEN: AEG

DESTÍ: AEG

TIPUS: CIRCULAR I LINEAL

SENTIT: HORARI

DISTÀNCIA: 37,65km

DESNIVELL POSITIU: 876m

DESNIVELL NEGATIU: 876m

DESNIVELL ACUMULAT: 1752m

ALTITUD MÀXIMA: 690msnm

ALTITUD MÍNIMA: 150msnm

TEMPS APROXIMAT: 3h 15min

LLEGENDA MAPA

ORIGEN / DESTÍ

ATENCIÓ!

PUNT DE PAS

PUNT D’INTERÈS

MUNICIPIS: Granollers, 

Canovelles, Les 

Franqueses, La Garriga, 

El Figaró.

NUCLIS URBANS:

Granollers, La Garriga, 

El Figaró.



PRESENTACIÓ

L'excursió d'avui comença a la seu de l'Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10) i té com a objectiu fer la meitat

oriental del sender PR-C 33, a cavall entre la Garriga i el Figaró. Aquest recorregut circular ens permetrà visitar l'ermita romànica de Sant

Cristòfol de Monteugues (NÚM.41, 42 i 43) així com els edificis modernistes de les dues poblacions per les quals circularem.

RUTA

Des de la seu de l'Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10) començarem la nostra excursió enfilant cap al nord pel

mateix carrer Corró i no el deixarem fins que ens creui el carrer Ramon Llull, que seguirem a mà esquerra. La nostra intenció és creuar el

riu per, tot seguit, pedalejar fins a la Garriga per la “ruta del colesterol”. Durant uns 8 quilòmetres circularem paral·lels al riu Congost,

sempre en direcció al Figaró, el nostre primer punt de pas. El carril bici ens facilitarà molt la feina.

Entrarem a la Garriga per la Carretera de l'Ametlla (NÚM.6) i quan topem amb el carril bici, tombarem a l'esquerra fins arribar al safareig,

punt d'informació del municipi. Uns metres més enllà, continuant pel mateix carril, ens espera la primera marca del PR-C 33, la ruta que

seguirem durant bona part de l'excursió.

Malgrat tot, el que ens interessa és arribar al parc dels Pinetons, punt d'inici de l'Itinerari del Congost. Aquest camí no té cap mena de

pèrdua, doncs en tot moment acompanya el riu, un element de referència immillorable. Seguint les indicacions, arribarem sense cap

problema al Figaró (NÚM.25), el nostre primer destí. A l'entrada del poble trobarem una rotonda amb una senyera (NÚM.22), punt en el

qual haurem d'escollir entre dues opcions. La primera és seguir les indicacions que ens portaran a Vallcàrquera sense haver de baixar en

cap moment de la bicicleta. La segona, més recomanable si el que es vol és gaudir d'aquesta bonica població i dels seus edificis

modernistes, és la que continua per la Carretera de Ribes fins a les escales de l'Àngelus (NÚM.24), al centre del poble. La pega d'aquesta

segona opció és que no és 100% ciclable, ja que haurem de carregar la bicicleta escales amunt. Un cop a dalt de tot, les dues vies

conflueixen (NÚM.27) i continuen direcció l'Escola de Natura de Vallcàrquera (NÚM.29). A partir d'aquí, ens limitarem a seguir les

marques blanques i grogues del PR-C 33, que només abandonarem per uns instants en un parell d'ocasions abans d'arribar a la Garriga.



Un cop dins del Parc Natural del Montseny no tardarem en veure algun rètol que ens guiï cap a Sant Cristòfol de Monteugues. Abans

d'arribar-hi, però, deixarem el PR durant uns centenars de metres per seguir per la pista, molt més còmoda per circular amb la bicicleta

que el corriol que se'ns ofereix. En pocs minuts estarem a la Creu de Can Plans (NÚM.38). La nostra ruta continua pel camí de l'esquerra,

recuperant d'aquesta manera el sender de petit recorregut. Sense guanyar alçada, finalment arribarem al nostre segon punt de pas: Sant

Cristòfol de Monteugues (NÚM 41, 42 i 43). Diu la llegenda que aquesta ermita romànica va ser construïda per Lluís I el Pietós, fill de

Carlemany, quan anava a conquerir Barcelona.

Des d'aquest punt hem de tornar a triar. Una opció és seguir la pista ampla i l'altra, més emocionant, és seguir el corriolet que va pel mig

del bosc en direcció sud (marques taronges). Si ens decantem per aquesta drecera haurem d'estar atents perquè al final del caminet hi ha

un tram rocallós i amb un desnivell considerable difícil de superar si no es té molta tècnica. És aquí on les dues opcions es retroben

(NÚM.46). Ja només ens resta deixar-nos portar fins la Garriga, ja que pràcticament no haurem de pedalar fins arribar a la població. La

gravetat juga al nostre favor però no ens hem de confiar perquè més d'un revolt és força tancat.

Just al costat de la senyal d'entrada al municipi (NÚM.57), haurem de tombar a mà dreta per anar a buscar de nou el Parc dels Pinetons.

Només ens restarà desfer el camí que hem fet a l'anada, això sí, respectant sempre les normes de circulació i buscant les alternatives

adequades. Si ho fem bé, anirem a parar a les piscines municipals. Des d'allà no hi ha cap pèrdua. Acompanyant el curs del riu Congost

anirem pedalejant fins arribar al punt d'inici de la ruta, la seu de l'Agrupació Excursionista de Granollers.
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