
    La miranda d'en Puntes 
       13 de gener de 2021 

Integrants: Isabel Alcalde, Joan Corbera, Mercè Font, Esteve Mogas, Josep M 
Martínez, Josep Pous i Josep Roca.

Distància: 13,30 Km, Temps: 3 h i 45 m Temps en moviment: 3h i 30m

Desnivell: 241m Temperatura mínima : 2 graus

Cotxes: Vam sortir a peu des de la rotonda de l'Hotel Ciutat de Granollers. 

Som en època de restriccions per la Pandèmia de la COVID 19 i els Ginesters no
podem moure'ns més enllà dels nostres municipis limítrofs i per aquest motiu 
avui a Granollers només ens hem trobat els Ginesters de Granollers i de La 
Roca. La nostra sortida s'ha mogut entre aquests dos municipis. 

Ens hem trobat a les 9 del matí i uns quants hem anat a fer un cafè al Bar «La 
Gralla» , davant del Xiprer. En aquesta hora hem tingut un acompanyant a fer 
el cafè, però a l'hora de la caminada s'ha retirat ! 

A 2/4 de 10 hem començat a caminar per la serra de Llevant i hem baixat fins a
la carretera de Valldoriol en direcció al bosc de Can Prat. Quan hem arribat a la 
urbanització de can Colet he travessat la Riera del Mogent i hem enfilat fins a 
la bassa dels ànecs, allà hem esmorzat i hem observat la quantitat i la varietat 
d'aus que hi ha en aquesta petita bassa.



Després d'esmorzar hem continuat la caminada travessat per sota d'un túnel 
l'AP7 a l'alçada del peatge de La Roca i hem continuat cap a  la miranda de'n 
Puntes. Allà ens hem fet la fotografia del grup i hem continuat, ara ja de 
baixada, cap al Barri de La Torreta. Hem passat per Can Granota i per davant 
de l'Església de Santa Maria del Jaire. 

A la 1 del migdia arribavem a
Granollers i allà cadascú s'ha
encaminat cap a casa seva. 

Ha estat una bona sortida que
ha començat amb molt de
fred, 2 graus, però com que
ha fet molt bon dia hem
arribat a migdia a 11 graus.
Hem passat sobretot per
camps de conreu,
urbanitzacions i espais
industrialitzats; tot i que
també hem passat per algun
bosquet mediterrani de pins,
alzines i plantes aromàtiques.
Una bona descoberta dels
entorns de la Ciutat. 

Hem acordat que la propera sortida la farem per la Serra de Ponent. Fem 
quedat a 3/4 de 9 del matí al Bar «Dolce Vita» de la Plaça de la Constitució per 
fer un cafetó i començar a caminar.
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