
De can Vicenç al Turó de les Tres Creus 
 
28 de febrer 2.018 
 

Integrants: Vicens Catafal, Joan Corbera, Miquel Maymó, 
Manel Molina i Julià Pratginestós. 
Distància:14km Temps: 4,10h Temps en moviment: 3,34h Desnivell 
positiu :137m+ Temperatura: +1º  
 
Ens trobem a les nou del matí a can Vicenç de Palou. Està nevant i el terra enfarinat. 
No sabem que fer i decidim fer una sortida local. Anem al Turó de les Tres Creus a 
Montmeló . 

Sortim, sobre les nou, hem pres un cafè i unes 
galetes, la Dolors ens diu que no tenim 
enteniment. 
Està nevant i sortim amb paraigües, trobem la 
BP-5002 i girem a l’esquerra fins l’hostal, 
creuem el camí Ral, fins el passeig fluvial que 
ve de Granollers, anem direcció a Montmeló, 
passem prop de l’empresa Ferimet i seguim, 
creuem el riu Congost a la primera passarel.la. 
Arribem al Centre d’educació Ambiental de 
can Cabanyes, caminem sota una forta 
nevada fins  al Viena del Circuit. Parem a 

esmorzar i aprofitem per anar al 
lavabo. A l’entrar al poble de 
Montmeló girem a l’esquerre i 
entrem al polígon Riera Marsà. 
Trobem el primer rètol indicador 
“Pou de glaç, poblat ibèric i turo de 
les Tres Creus”. Ha deixat de nevar i 
ara ens acompanya la pluja, tot 
seguit trobem el pou de glaç, bonic i protegit, seguim i arribem al poblat ibèric, també 
protegit i senyalitzat.  
A l’arribar al coll girem a l’esquerre i arribem al turó de les Tres Creus nostre cim 
d’avui 150m. 
 Ens fan una foto, des d’on mirem el paisatge industrial. Anem cap a l’estació 
meteorològica i química. Li donem la volta i emprenem la baixada, directe a 
Montornès Nord, seguim cap el polígon, del Raigué i caminem paral·lels a la AP-7,  



creuem per sota el pont i girem a la dreta, ja som al camí Ral, passem prop del 
Consorci de Residus fins a can Plantada, creuem la C-35 i seguim pel camí Ral, 
passem pel barri Junyent, en mig 
dels sembrats veiem dues perdius 
precioses, girem a la dreta fins 
l’hostal i cap a can Vicenç. Matinal 
fresqueta i mullada 14 km de plaer.  
Decidim anar a dinar al restaurant 
la Font de Granollers. 
Al dinar s’incorpora en Roca per 
preparar la festa dels Ginesters de 
la propera setmana. A les postres 
brindem amb cava a la salut d’en 
Julià Pratginestós, va ser el seu 
aniversari.  
La propera setmana anirem a Vallromanes sortirem a les 8h del matí de can Vicenç 
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