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

FITXA TÈCNICA

ORIGEN: AEG
DESTÍ: AEG
TIPUS: CIRCULAR
SENTIT: HORARI
DISTÀNCIA: 24km
DESNIVELL POSITIU: 410m
DESNIVELL NEGATIU: 410m
DESNIVELL ACUMULAT: 820m
ALTITUD MÀXIMA: 222msnm
ALTITUD MÍNIMA: 92msnm
TEMPS APROXIMAT: 2h

PRESENTACIÓ
Començarem i acabarem la nostra excursió a la seu de l’Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10). (NÚM.1)
La ruta d’avui té com a objectiu fer una volta circular pel perímetre del terme municipal de Granollers. Aquesta transcorre pràcticament
de manera íntegra pel municipi, a excepció d’un petit tram que trepitja territori de les Franqueses del Vallès (NÚM.5). Com a punts de pas
hem establert la Torre de Pinós, una torre del segle XIV declarada bé cultural d’interès nacional (NÚM.12 i 14), i l’espai natural de Can
Cabanyes (NÚM.47 i 48). Pedalejarem per les serres de Llevant i de Ponent.

RUTA
Orientats al nord, circularem carrer de Corró amunt, passant per llocs emblemàtics com l’hostal del Lledoner (NÚM.3) o l’escola Anna
Mogas (NÚM.4) fins que arribarem al carrer de Pont, ja dins de territori franquesí. Un cop allà tombarem a mà dreta per anar fins a la
rotonda de Can Mònic. Prendrem la segona sortida, senyalitzada amb un cartell que ens indica el centre de Granollers. Carrer de Girona
avall, anirem a buscar l’estació de tren de Les Franqueses-Granollers Nord (NÚM.7) i, tot seguit, continuarem per carrer Aragó, paral·lels a
la via, fins a la zona de vianants que ens portarà a l’hospital (NÚM.10 i 11). Des d’aquí haurem de seguir les indicacions del track o la
nostra intuïció per tal d’arribar al primer punt de pas: la Torre de Pinós (NÚM.12 i 14). Aquest edifici de guaita data del segle XIV, és de
planta rodona i té merlets. Va ser declarat bé cultural d’interès nacional però malauradament està força malmès.
L’itinerari continua pel camí de terra. Davallarem fins a la carretera de Cardedeu per tal de creuar-la i anar a buscar l’entrada del Parc del
Ramassar que està ubicada just davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra. Un cop a dalt del Puig de les Forques (NÚM.17) podrem
gaudir d’unes magnífiques vistes de la vila així com de les muntanyes que l’envolten. La ruta continua per l’ampli carrer de Veneçuela, el
qual connecta amb el carrer Josep Umbert. Ens deixarem ajudar per la forta pendent per tal d’arribar a la rotonda i, des d’aquesta,
prendrem la tercera sortida: el Camí de Santa Quitèria. Seguirem aquest camí, creuant el pont que passa per damunt de la ronda, i no el
deixarem fins que haurem passat el centre d’educació especial Montserrat Montero. En aquest punt trencarem a la dreta i baixarem pel
Camí de Can Bassa. Després de creuar la via del tren per sota, girarem a l’esquerra i circularem paral·lels a aquesta durant una estona, fins
que ens trobarem amb el sender de la Via Augusta (marques blaves i grogues). Aquesta ruta senyalitzada ens conduirà a través del passeig

Francesc Fàbregas fins a les Escoles Velles de Palou (NÚM.34). En aquesta cruïlla podem optar per continuar Camí Ral avall, o fer una
petita volta que ens portarà a la Torre de les Aigües (NÚM.35), primer, i a l’església de Sant Julià de Palou (NÚM.36), després. De nou al
Camí Ral, circularem en sentit sud. En arribar a la C-35, pedalejarem pel marge per tal d’anar a buscar el passeig fluvial. Un cop al riu,

només ens resta seguir-lo fins a l’espai natural de Can Cabanyes (a l’altra banda del riu), el nostre segon punt de pas (NÚM.47 i 48).
Aquest serà l’indret més meridional de la ruta d’avui.
Des dels aiguamolls, continuarem en sentit nord, pel marge esquerra del riu Congost, fins que el track ens indiqui que hem de tombar a
l’esquerra. Seguirem les indicacions del camí de Parets, que abandonarem quan aquest ja s’anomena camí d’Isaac Peral, per assolir el Turó
de Can Ribes (NÚM.53). A partir d’aquest indret, ens espera un bon tram d’asfalt pels polígons industrials del Coll de la Manya i de la Font

del Ràdium. Tot i així, la recompensa arribarà quan ens trobem pedalejant per les cotes més altes de la Serra de Ponent, amb Sant Nicolau
als nostres peus, i el nucli urbà de Granollers a la plana. En poca estona estarem a la Verneda de Can Gili (NÚM.61) i a la masia que porta
el mateix nom i que fa les funcions de centre cívic (NÚM.62). A través de l’avinguda de l’Estació del Nord i del carrer de Josep Torres i
Bages, arribarem al nostre punt d’inici: la seu de l’Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10).

MUNICIPIS: Granollers.
NUCLIS URBANS: Granollers.
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