FITXA TÈCNICA

ORIGEN: AEG
DESTÍ: Mollet del Vallès
TIPUS: LINEAL
DISTÀNCIA: 40km
DESNIVELL POSITIU: 1.153m
DESNIVELL NEGATIU: 1.241m
DESNIVELL ACUMULAT: 2.394m
ALTITUD MÀXIMA: 493msnm
ALTITUD MÍNIMA: 54msnm
TEMPS APROXIMAT: 5h 4min

MUNICIPIS: Granollers, La Roca
del Vallès, Santa Agnès de
Malanyanes, Òrrius (Maresme),
Vilassar de Dalt (M), Alella (M),
Vallromanes, Santa Maria de
Martorelles, Mollet.

LLEGENDA MAPA

NUCLIS URBANS: Granollers, Santa
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PUNT DE PAS

Agnès, Santa Maria de Martorelles,

ATENCIÓ!

PUNT D’INTERÈS

Mollet.

PRESENTACIÓ
La ruta d'avui ens portarà des de la seu de l’Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10) (NÚM.1) fins a Mollet del Vallès.
Circularem pel Parc de la Serralada Litoral seguint els senders de Gran Recorregut 97.1, 92 i 97.3. Durant l'excursió podrem veure dòlmens
prehistòrics com el de la Roca d'en Toni (NÚM.31 i 32) o el de Castellruf (NÚM.49 i 50), restes d'un poblat ibèric (NÚM.52 i 53), tombes
medievals (NÚM.33) i algunes ermites romàniques (NÚM.17, 28 i 37). Aquesta ruta agradarà més als amants de l'excursionisme amb
bicicleta, disposats a caminar en més d'una ocasió, que a aquells ciclistes a qui no els agradi posar un peu a terra. Hem de tenir en compte
que els senders de Gran Recorregut transcorren per tot tipus de camins i corriols, no sempre ciclables al cent per cent. Finalitzarem la
nostra ruta a l'estació de tren de Mollet – Sant Fost.

RUTA
Orientats al sud, anirem a buscar el carrer de Josep Umbert que ens portarà fins a la Torreta (NÚM.4) i des d'allà circularem per carretera
fins al nucli urbà de la Roca del Vallès. Tot i que hi ha alternatives amb més encant, aquesta és l'opció més ràpida. Abans d'entrar al poble
ens desviarem cap a la Bassa dels Ànecs (NÚM.7 i 8). D'allà continuarem fins a Santa Agnès seguint les marques grogues i blaves del

Sender de la Via Augusta. Un cop a la població, anirem a buscar el Carrer Camí de l'Ermita que ens menarà fins a Can Lladó (NÚM.15 i 16) i
a l'ermita de Santa Maria de Malanyanes (NÚM.17), primer punt de pas. Es tracta d'una església romànica protegida com a bé cultural
d'interès local. Tot i que es desconeixen els seus orígens, podria ser anterior a l'any 1000.
La ruta des d'aquí és molt evident, doncs anirem seguint marques blanques i vermelles en tot moment. Són les que corresponen al GR
97.1. Aquest Sender de Gran Recorregut no el deixarem fins que ens creuem amb un altre de les mateixes característiques: el GR 92. A

través d'aquest segon sender (que prendrem a mà dreta), pedalejarem en sentit sud-oest cap al Coll de Parpers (NÚM.22) que
reconeixerem ràpidament per la benzinera abandonada. El proper objectiu serà un altre coll, el de Sant Bartomeu, al qual arribarem
seguint el GR, que a voltes va per pista ampla, i a voltes per corriols estrets i en forta pujada. En més d'una ocasió haurem de baixar de la
bicicleta per poder continuar. Tot i així, amb l'ajuda del mapa podem optar per seguir alguna de les moltes alternatives que se'ns
presenten. Sigui per on sigui, haurem d'arribar al nostre segon punt de pas: Sant Bartomeu de Cabanyes (NÚM.28), una senzilla església

romànica situada a uns dos quilòmetres de la població d’Òrrius.
Ja haurem entrat al Parc de la Serralada Litoral (NÚM.27), que té el seu principal punt d'informació a tocar la Creu de Can Boquet
(NÚM.34). Abans d'arribar-hi, però, tindrem l'oportunitat de veure el dolmen de la Pedra d'en Toni (NÚM.31 i 32) i unes tombes
medievals (NÚM.33). Des de Can Boquet seguirem les indicacions que ens portaran cap a l'ermita de Sant Mateu (NÚM.37), situada al
capdamunt del turó que porta el mateix nom. Al costat d'aquesta, hi trobem la casa de l'ermità.
La nostra ruta continua per Can Riera, un mas imponent darrere del qual apareix un corriol tan estret que ens impedirà fins i tot pedalar
(NÚM.39). Al cap d'una estona, però, arribarem al coll de Can Gurgui i després, ja sense dificultats, als colls de Clau i de Font de Cera. Des
d'aquest darrer punt enfilarem pel Turó d'en Sopa, moment en que haurem d'abandonar el GR 92 per seguir el GR 97.3. Aquest tampoc
presenta cap dificultat pel que fa a l'orientació i ens permetrà visitar el dolmen de Castellruf (NÚM.49 i 50) i el poblat ibèric del mateix
nom (NÚM.52 i 53). En aquest darrer cas haurem de deixar la bicicleta o pujar-la turó amunt. Si ens decantem per aquesta segona opció,
hem de tenir ben present que no serà fàcil, doncs el camí presenta alguns trams molt estrets i empinats.
Ja només ens resta arribar a Santa Maria de Martorelles i, d'allà, anar fins a Mollet seguint les indicacions. Si ens sobren temps i forces
podem optar per tornar pel costat del riu Besòs (primer) i Congost (després). Si no és així, finalitzarem la nostra ruta a l'estació de tren de
Mollet – Sant Fost.
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