LLEGENDA MAPA
ORIGEN / DESTÍ
ATENCIÓ!
PUNT DE PAS
PUNT D’INTERÈS

FITXA TÈCNICA

ORIGEN: AEG
DESTÍ: AEG
TIPUS: CIRCULAR
SENTIT: HORARI
DISTÀNCIA: 30,8km
DESNIVELL POSITIU: 584m
DESNIVELL NEGATIU: 584m
DESNIVELL ACUMULAT: 1.168m
ALTITUD MÀXIMA: 208msnm
ALTITUD MÍNIMA: 83msnm
TEMPS APROXIMAT: 3h 45min

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 l'espai natural de Gallecs, important racó de la nostra comarca que conserva els seus valors naturals i
paisatgístics en un entorn altament antropitzat. Establirem l'església de Santa Maria de Gallecs com a principal punt de pas (NÚM.33, 34 i
35). Hi arribarem per Lliçà de Vall i Parets del Vallès i tornarem a Granollers per Palau-solità i Plegamans i Lliçà d'Amunt. Dins d'aquest
segon terme municipal trobem l'altre punt de pas de la ruta: l'església de Sant Valerià (NÚM.51 i 52).

RUTA
Orientats al sud farem camí direcció Barcelona pel costat esquerre del Congost. 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 de pedalejar per la C-155 per anar a buscar el Tenes. Tombarem a mà esquerra pel polígon industrial El Perdellot
(NÚM.8). Seguirem per la riba dreta del riu en sentit sud fins arribar al camp de futbol de Can Fradera, ja dins del terme municipal de
Parets del Vallès. Sense gaires dificultats, seguirem les indicacions que ens portaran a l'església de Sant Esteve (NÚM.12 i 13), al vell mig
de la població, que comparteix plaça amb la casa de la vila. Carrer Major amunt, anirem a parar a Can Serra del Padró (NÚM.15), una
masia que està a la frontera entre la zona més urbana i el Parets més rural. Continuarem en línia recta, envoltats de prats i camps, fins
que, passat el parc de Cal Jardiner (que ens quedarà a mà esquerra), arribarem a Gallecs (NÚM.19 i 20). El nostre primer objectiu és la
Torre de Malla (NÚM.23 i 24), un conjunt defensiu amb dues grans torres de secció quadrada. Superada aquesta edificació, seguirem les
indicacions que ens duran cap a Santa Maria de Gallecs, a uns 2 quilòmetres. Camí cap allà, passarem a tocar de Can Jornet i dels
Aiguamolls de Can Salvi, que ens recorden que Gallecs és un espai de gran interès ornitològic. Santa Maria de Gallecs (NÚM.33, 34 i 35) és
una antiga parròquia rural esmentada des del segle X. L'edifici, d'estil romànic, conserva vestigis d'una edificació anterior preromànica. És
de planta de creu llatina, amb absis rectangular i campanar d'espadanya. Es tracta del nostre primer punt de pas.

Per tal de fer la ruta circular, tornarem a Granollers pel GR 97-3. Aquest sender l'agafarem després de travessar el bosc de Can Veire
(NÚM.37). Serà el moment en que deixarem enrere l'espai rural de Gallecs, un indret de gran importància paisatgística pel fet de tractarse d'un dels últims espais sense urbanitzar de la comarca. Seguirem les marques blanques i vermelles i travessarem urbanitzacions de
Palau-solità i Plegamans fins que trobarem el sender PR-C 34. Quan això passi, trencarem a mà dreta, seguint les indicacions que ens
conduiran a Sant Valerià de Robers (NÚM.51 i 52). Aquesta ermita, situada dins del recinte de la masia de Can Coscó, es troba en l'antic
camí ramader de Caldes i està inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Des d'aquest segon punt de pas, només ens
resta seguir les marques blanques i grogues del sender PR-C 34 fins a l'església de Sant Julià, al centre de Lliçà d'Amunt (NÚM.61). Un cop
allà, anirem a buscar la carretera que ens portarà directament a Granollers (a 4 quilòmetres). La nostra excursió acabarà allà on ha
començat: a la seu de l’Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10).

MUNICIPIS: Granollers, Lliçà de Vall, Parets del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Lliçà d’Amunt.
NUCLIS URBANS: Granollers, Parets del Vallès i Lliçà d’Amunt.
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