
    De Granollers a la Vall
del Tenes 

       27 de gener de 2021 

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

Distància: 19,14 Km, Temps: 5h  Temps en moviment: 4h i 30m

Desnivell: 239 m Temperatura mínima : 6 graus

Cotxes: Hem sortit a peu des de la rotonda del Pont de Canovelles al barri dels
Instituts de Granollers. 

Com que es mantenen les restriccions per la Pandèmia els Ginesters no ens
movem més enllà dels nostres municipis limítrofs (i una mica més !).  Avui, com
la setmana passada, només ens hem trobat els Ginesters de Granollers i de La
Roca, els mateixos de la setmana passada i avui també hem marxat en direcció
a la Serra de Ponent, però allargarem la sortida fins a la Vall del riu Tenes. 
Ens hem trobat a 2/4 9 del matí i  els més matiners han fet un cafè al Bar
«Dolce Vita» abans de començar a caminar. 

 A 2/4 de 9 hem començat a caminar direcció a la serra de Ponent direcció a la
Terra Alta. Des d'allà hem anat a buscar la C-17 i la rotonda que ens ha permès
travessar-la i dirigir-nos cap a Lliçà d'Avall, passant per darrera del Mango i a
tocar de Les Torres. 



Finalment hem arribat al Tenes i l'hem seguit per la llera dreta fins arribar a la 
Bassa de ca l'Onyó, allà hem fet la foto de grup, hem esmorzat i hem vist 
algunes aus i el solitari Bernat Pescaire.

Hem continuat per la llera del riu que hem travessat dues vegades, una d'elles 
amb forces dificultats doncs baixava força aigua. 

 Arribats a Lliça d'Amunt hem agafat el  
camí del bosc de la riera fins a l'ermita de 
Santa Justa. Allà també hem fet una foto 
de grup.
 Des d'allà hem anat cap a l'Urbanització 
Can Duran, per estalviar-nos passar per 
carretera i d'alllà a l'Església de Sant Fèlix
de Canovelles i xino xano, pel barri d'en 
Xarlet, cap al passeig fluvial de 
Granollers. 
Allà ja ens hem acomiadat i cadascú ha 
fet cap a casa seva. Ja eren 2/4 de 2 del  
migdia.  

Hem passat sobretot per camps de conreu i espais industrialitzats, la novetat 
ha estat l'espai de bosc de ribera a la vora la llera del Tenes i la bassa de Ca 
l'Onyó, pels de Granollers una gran desconeguda. 

Hem acordat que la propera sortida
anirem a Montornés on es troben les
aigües del Tenes, el Congost i el Mogent
per formar el riu Besos, l'anomenat
aiguabarreig del Besos. 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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