De Granollers a
l'aiguabarreig del
Besos
3 de febrer de 2021
Integrants: Isabel Alcalde, Joan Corbera, Mercè Font, Esteve Mogas, Josep M
Martínez, Josep Pous i Josep Roca.
Distància: 20,83 Km, Temps: 5h Temps en moviment: 4h i 30m
Desnivell: 131 m Temperatura mínima : 12 graus
Cotxes: Hem sortit a peu des de la rotonda del Pont de Canovelles al barri dels
Instituts de Granollers.
Avui, com ja fa algunes setmanes, només ens hem trobat els Ginesters de
Granollers i de La Roca, a 2/4 9 del matí i els més matiners han fet un cafè al
Bar «Dolce Vita» abans de començar a caminar. Com que anàvem en direcció
sud pel passeig fluvial la Isabel s'ha incorporat a tocar del Parc Firal.
Hem anat pel passeig fluvial direcció sud cap a Montmeló, quan hem arribat a
Montmeló hem travessat a l'altra banda del riu i allà ens hem trobat amb
l'aiguabarreig del Mogent i del Congost.

Una vegada travessat l'aiguabarreig hem passat a l'altra banda del riu i hem
seguit la llera del Mogent fins arribar a Montornès on en una àrea de pícnic
hem esmorzat i hem fet la foto de rigor.

Després d'esmorzar hem continuat llera amunt passant per Montornès i
Vilanova del Vallés. Passat Vilanova hem agafat el camí en Direcció al bosc de
Can Ruscalleda i abans d'arribar-hi hem
girat a mà esquerra passant per Can
Catafal i seguint fins arribar a la Presó de
4 Camins.
Finalment passada la presó hem agafat
el camí de Santa Quitèria que ens ha
portat a uns cap a la Torreta i a altres
cap a Granollers. Allà ens hem
acomiadat i cadascú ha fet cap a casa
seva. Ja eren 2/4 de 2 del migdia.

Hem acordat que la propera sortida anirem a
Cardedeu, al Castell de Bell-Lloc. Sortirem des
del Ramassar i abans anirem a fer un cafè al
Viena a 2/4 de 9 del matí, per després
començar a caminar.
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