
Quatre Camins, Can Prat Vell, des de  Can 

Vicenç de Palou 

19 de febrer 2020 

Integrants: Jaume Bertran, Pep Casas, Pep Comas, Joan Corbera, Mercè 

Font, JMa Martínez, Toni Manuel Miquel Maymó, Tere Pintó, Julià Pratginestós, Josep Pous, 

Josep Roca, Josep Rodri. 

Distància: 14,2 km.Temps: 3,31h. Temps en moviment: 3,01h. Temp: 5 graus. 

 Desnivell: 205m+. 

Avui sortim a les 9h de Can Vicenç; fem una sortida local per Palou i rodalies, una circular per 

la serra de llevant. 

 És un dia especial,també fem la calçotada i celebrem l’aniversari del grup. 

Sortim i anem a creuar la carretera per l’hostal i seguim paral·lels a la via fins el Raiguer, 

creuem per el pont 

antic, bòbila  

 

de can Malo, fins 

l’Holtel Augusta, 

girem a l’esquerra i 

pugem pel bosc de 

can Pla, fins dalt el  

turó. 

Anem direcció a 

can Cristòfol, 

arribem a Quatre 

Camins, punt de 

separació dels tres 

municipis, Granollers, La Roca i Vilanova, passem per les portes del centre penitenciari i ens 

fem la foto de grup, reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS. Anem girant cap a la dreta 

per l’altre carena, passem prop de la vinya de cal Regalat, bosc de can Catafal, i la masia del 

mateix nom, un pel abandonada, en aquest punt ens creuem amb el grup del Montseny que 

fan la mateixa circular amb sentit invers. 

 Creuem la carretera de la Valldoriolf, BV-5159, direcció al riu Mogent, girem a l’esquerra un 

cop passem la depuradora, anem direcció a la masia de can Congustell, passem la masia i 

                                  LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS des de Quatre Camins 

 



girem a la dreta per una pujada fins dalt la serra, amb vistes del poble de la Roca. Seguim 

direcció a can Prat Vell passem a prop fins la carretera de la Vallderiolf. Ens enfilem a la 

carena pel camí de can Bustins, creuem per sobre el pont de AP-7, girem a l’esquerra i 

paral·lels a l’autopista fins l’hostal on tanquem la circular. Arribem a Can Vicenç a quarts 

d’una. 

Una caminada de més de 14km, molt agradable i ben aprofitada.  

La propera setmana anirem a Canet d’Adri, sortirem a les 7h del matí del Ramassar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Miquel Maymó 

Fotografies: Joan Corbera 

 

                           Can Congustell (Valldoriolf) 


