FITXA TÈCNICA

ORIGEN: AEG
DESTÍ: AEG
TIPUS: CIRCULAR I LINEAL
DISTÀNCIA: 48km
DESNIVELL POSITIU: 490m
DESNIVELL NEGATIU: 490m
DESNIVELL ACUMULAT: 980m
ALTITUD MÀXIMA: 326msnm

LLEGENDA MAPA

ALTITUD MÍNIMA: 100msnm

ORIGEN / DESTÍ

TEMPS APROXIMAT: 4h 25min

ATENCIÓ!
PUNT DE PAS

MUNICIPIS: Granollers, Lliçà de Vall,
Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia de
Ronçana, Bigues i Riells, L’Ametlla,
Les Franqueses del Vallès, Granollers.
NUCLIS URBANS: Granollers, Bigues i

Riells del Fai, L’Ametlla.

PUNT D’INTERÈS

PRESENTACIÓ
Començarem la nostra excursió a la seu de l’Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10). (NÚM.1)
La ruta d'avui transcorre per camins i senders que acompanyen el riu Tenes des de Lliçà de Vall fins a Riells del Fai, dues de les poblacions
que conformen la mancomunitat intermunicipal de la Vall del Tenes juntament amb Lliçà d'Amunt i Santa Eulàlia de Ronçana. Com a punts
de pas establirem el pou de glaç de Can Gurri (NÚM.9 i 10) (Lliçà) i el molí de la Madella (NÚM.55) (Riells). La tornada la farem passant
per l'Ametlla del Vallès per anar a buscar el riu Congost.

RUTA
Orientats al sud farem camí direcció Barcelona pel costat esquerre del Congost. Un cop passat Palou, creuarem el riu i posteriorment la
via del tren (línia R3) (NÚM.4). Direcció oest, anirem seguint les indicacions que ens portaran cap al polígon industrial El Pla de Lliçà de
Vall. Un cop allà, haurem d'anar a buscar el pou de glaç de Can Gurri (NÚM.9 i 10), el primer punt de pas de la nostra ruta que queda a
tocar del Tenes. A partir d'aquí, aquest riu que dóna nom a la Vall serà l'eix vertebrador del nostre recorregut fins a arribar al molí de la
Madella (NÚM.55). Sovint ens trobarem pals indicadors que portaran per títol “Camí del Tenes”.
Està documentat que el pou de Can Gurri ja funcionava el 1765 i hi ha indicis de que la seva producció de gel va ser força important. A
finals del segle XIX, però, va entrar en decadència per la competència de les fàbriques de gel artificial i es va tancar.

La ruta continua pel marge dret del riu en direcció nord. Ben aviat ens trobarem les marques blanques i grogues del PR C-32, que ens
acompanyaran una bona estona. A pocs metres d'agafar aquest sender, tindrem la sort de topar amb un espai natural de gran interès: la
bassa de Can Dunyó (NÚM.15 i 16). Aquest indret no deixarà indiferent als amants de l'ornitologia, doncs s'hi poden trobar una gran
varietat d'ocells.

Reprenent el nostre camí, pedalejarem seguint el sender de petit recorregut fins arribar a l'ermita de Santa Justa i Santa Rufina, ja dins
del municipi de Lliçà d'Amunt. Des d'aquí davallarem fins al riu per creuar-lo (NÚM.29 i 30). Un cop a l'altra banda, enfilarem per la riba
esquerra fins que ens toparem amb el GR-97, moment en el que tornarem a creuar el riu (NÚM.36) per entrar a la urbanització de la

Campinya de Santa Eulàlia de Ronçana. Ben aviat en sortirem direcció nord per anar a parar altra vegada al riu. Seguint les marques d'un
nou PR (el PR C-10), pedalejarem per la riba esquerra, tot vorejant la zona industrial de Can Magre. Després de creuar la carretera BV1435, continuarem per un ampli camí de sorra sempre en paral·lel al riu. Al cap d'uns centenars de metres haurem de seguir les
indicacions del nostre aparell GPS per tal d'arribar al centre de Bigues sense complicacions. Un cop allà agafarem la carretera BV-1432,
primer, i BV-1483, després, per enfilar cap a Riells del Fai. No obstant això, abans d'arribar al nucli urbà ens desviarem a mà esquerra per
anar cap al molí, la masia i la font de la Pineda. Aquest serà el moment en el que ens acomiadarem del Tenes, tot i que encara enfilarem
uns metres més cap amunt per arribar al molí de la Madella (NÚM.55), racó més distant del nostre origen i darrer punt de pas. Aquest
edifici de planta rectangular encara conserva part de l'estructura de molí, amb el carcabà a la part inferior i algunes moles a dins. Es creu
que pot datar del segle XV.

Arribats a aquest indret, qui ho vulgui podrà optar per pujar fins a Sant Miquel del Fai. Això sí, haurà de ser a peu perquè el camí no és
apte per a bicicletes. Les vistes de les cingleres que envolten la conca hidrogràfica són realment impressionants. Hem de tenir ben present
que ens trobem dins d'un espai natural protegit (Riells del Fai – Cingles de Bertí) de gran interès paisatgístic.

Tot i que podem tornar desfent el camí de l'anada, l'opció més ràpida és anar fins al nucli urbà de Riells del Fai (NÚM.56) i d'allà fins a
l'Ametlla del Vallès per carretera. Malgrat el major risc que això comporta per la circulació de vehicles, en alguns trams ens beneficiarem
de l'existència de carril bici. Un cop a l'Ametlla, tombarem a mà dreta pel carrer de Can Camp, que més avall esdevé Camí de Santa
Eulàlia. Baixarem fins a trobar el sender GR-97. Ja només ens queda seguir les marques blanques i vermelles pròpies d'aquest sender fins
al riu Congost. Un cop allà circularem per la “ruta del colesterol” direcció sud fins arribar a Granollers, el nostre destí.
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PUNT DE PAS
PAISATGE / RUTA
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PUNT D’INTERÈS /
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