
 

Castell de Sant Miquel, can Gurgui des de 
Vallromanes 
7 de març de 2.018 
 

Integrants:Josep Carbonell, Joan Corbera, Julià Llobet, Josep M. Martínez, 
Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep Pous, 
Josep Roca, Josep Rodri. 
 Distància: 13,6 Km .Temps: 4,27h, Temps en moviment:3,33h  Temp: 5º+ 
Desnivells: 518m+  Cotxe:.Ismael Porcar, Josep Carbonell i Julià Pratginestós. 
 
 Avui és un dia especial. Ens trobem tots a Can Vicens de Palou i marxem amb 
tres cotxes cap el centre de Vallromanes. Comencem a caminar a les 8’30h, 
seguim un tram de la riera i travessem pel Club de golf Vallromanes cap a la 
urbanització de Can Corbera, quan arribem al Coll de Can Corbera agafem un 

corriol a la dreta, que ens porta directa al cim 
del Castell 
de Sant 
Miquel 
(436’5 m.). 
Hi arribem 
a les 9’45h. 
Després de 
contemplar 
el paisatge, 

tornem pel corriol fins agafar la pista que ens 
retorna al Coll de can Corbera. 
Esmorzem a quarts d’onze asseguts al camí 
de les vinyes i cireres, fa solet. 
Continuem per la mateixa pista i passem   a 
prop del dolmen de can Gurri, seguim pujant 
fins que ens trobem el GR-92. Passem per 
Alella Park i després del Coll de Font de Cera,  
 seguim pel camí de la Cornisa fins el coll de 
Clau, aquí deixem la pista tot seguint el GR-
92 per un corriol que ens porta al coll de can 
Gurguí, a l’arribar a la font, girem a l’esquerra 
i ens deixem anar de baixada cap a la riera 
de Vallromanes tot passant per  can Borrec, 
can Leiret, ca l ‘Agutzil, per arribar a can Sala 
Gros, avui convertit en hotel de cinc estrelles 
luxe. Entrem al poble i ens dirigim a la plaça 

de l’ajuntament on tenim els cotxes aparcats.  
És la una del migdia, una matinal estupenda. La propera setmana anirem a la 
Mola. Sortirem a les 7h del matí de ca Vicent, de Palou. 



 
Fotografies: Joan Corbera 
Tex: Miquel Maymó 
 
 
 


