Serra de Ponent circuit
de Montmeló
20 de gener de 2021
Integrants: Isabel Alcalde, Joan Corbera, Mercè Font, Esteve Mogas, Josep M
Martínez, Josep Pous i Josep Roca.
Distància: 16,56 Km, Temps: 4h 30m Temps en moviment: 4h i 15m
Desnivell: 237m Temperatura mínima : 6 graus
Cotxes: Hem sortit a peu des de la rotonda del Pont de Canovelles al barri dels
Instituts de Granollers.
Es mantenen les restriccions per la Pandèmia de la COVID 19 i no és broma
doncs el nombre d'infectats, hospitalitzats i de persones que hi deixen la vida
és molt alt i per tant el Ginestera fem bondat i no ens movem més enllà dels
nostres municipis limítrofs. Avui, com la setmana passada, només ens hem
trobat els Ginesters de Granollers i de La Roca, els mateixos de la setmana
passada però avui hem fet cap a la Serra de Ponent.
Ens hem trobat a les 9 del matí i hem anat a fer un cafè al Bar «Dolce Vita»,
molt conegut per tots els que hem «estudiat» a L'IES Antoni Cumella. En
aquesta hora hem tingut tres acompanyants a fer el cafè, però quan hem
començat a caminar dos han anat a fer una sortida més curta i l'altre se n'ha
anat a fer tràmits als bancs !!!

A 2/4 de 10 hem començat a
caminar direcció a la serra de
Llevant, hem passat per sota de la
via del tren de la línia del nord i
hem enfilat fins a la terra Alta, des
d'allà hem anat cap a la Font del
Ràdio on hem fet la foto de grup i
hem continuat cap al polígon
industrial del Coll de la Manya. Hem
passat per boscos d'alzines i roures
i una vegada travessada la N152
hem continuat direcció sud a una
banda tenim fàbriques i naus
industrials i a l'altra camps de
conreu que en aquest moments
només estan llaurats esperant la
primavera. En aquest punt hem
esmorzat i una vegada peixats hem continuat camí.
Hem passat per les masies de Can
Bonastre i de ca l'Esquella i mica a
mica hem anat arribant al Turó de Can
Ribes, just darrera del Circuit de
Montmeló. En aquest punt del
recorregut hem vist enfilar-se un
helicòpter i hem entrat de cop a
l'espai motoritzat. Hem donat tota la
volta al circuit i hem baixat fins a la
llera del riu Congost a l'alçada de la
zona industrial del Circuit i hem seguit
el
passeig fluvial direcció nord
passant per Can Cabanyes fins arribar
cadascú de nosaltres al seu destí. Ja
eren les 2 del migdia.
Ha estat una bona sortida, amb un temps molt suau i un cel ben blau. Com a la
Serra de Llevant hem passat sobretot per camps de conreu i espais
industrialitzats tot i que també hem passat per un bosc espès d' alzines, roures,
pins i algunes plantes aromàtiques. Com
la setmana passada, una bona
descoberta dels entorns de la Ciutat.
Hem acordat que la propera sortida la
farem per la Serra de Ponent fins a la
vall del Tenes. Hem quedat a 2/4 de 9
del matí al Bar «Dolce Vita» per fer un
cafetó i començar a caminar.
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