
Puiggraciós des de la Doma a La Garriga 

23 de desembre 2020 

Integrants: Jaume Bertran, Karin Bruy, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, 

Josep Ma Martínez, Miquel Maymó, Josep Pous, Josep Roca. 

Distància:13,20km Temps:4,53h Temps en moviment:3,40h Desnivell:561+ 

Temp:11graus. 

Cotxes: Jaume Bertran, Pep Casas, Josep Ma Martínez, Josep Roca. 

 

Seguint el confinament pel COVID 

19 fem sortida comarcal i dinar a 

casa. 

Ens trobem a les 8h del matí. 

Anem cap a la La Doma conjunt 

d’edificis romànic-gòtic del municipi 

de la Garriga. Format per l’antiga 

església parroquial de Sant Esteve 

de la Garriga, la domeria i el 

cementiri. 

Comencem a caminar a quarts de nou del matí, el cel està amb boira i força núvol, 

fa fresca. 

Pugem per la pista i algun corriol fins arribar al Santuari de Puiggraciós . Fem la 

visita al Santuari, l’església sempre està oberta. La imatge entronitzada al cambril 

del Santuari, és la primitiva talla gòtica. És la figura de la Mare de Déu dempeus i 

sosté el Nen Jesús en braços. Té una alçada de 69 cm, data del segle XV. 

Anem a esmorzar a la Torre de guaita, per tenir bones vistes, estem una mica 

arrecerats del vent. Fa un dia trist amb boira, hi ha gent, moltes bicicletes i jovent 

corrent. 

Seguim fins al cim del Puiggraciós (808,8m), a tres quarts de dotze arribem a la 

torre de guaita, està molt ben ubicada la fan servir  per controlar els incendis de tot 

el Vallès.  



 

Ens fem la foto de grup. Un cop més amb la tristesa i el pensament posat en els 

nostres presos polítics i exiliats. LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS. 

Iniciem la tornada cap els cotxes pel mateix camí de pujada, ens surten més de 

tretze km, i cinc cents trenta metres de desnivell positiu.  

Una matinal propera i distreta,tot gaudint d’un paisatge preciós, 

i molt bona companyia. 

La propera setmana anirem al Turó Gros de Cellecs, des de 

Vilanova. 

Sortirem a les 8 del matí de Granollers. A les 8,15 a l’àrea 

esportiva de Vilanova. 

 

 Aprofito un cop més per desitjar-vos un 

  BON NADAL! 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies: Joan Corbera 

Text: Miquel Maymó 

 

 

 

 

 

 


