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Assistents: Isabel Alcalde, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font,Josep M. 

Martínez,Miquel Maymó, Esteve Mogas, Pep Pous, Josep Roca, Tere Pintó. 

 

Distància: 16,74 km Temps total: 6,20h Altura mínima: 105 m Altura màxima: 484 m 

Desnivell acumulat: 616 m+ Cotxes: Miquel Maymó i Josep Roca. 28 Km. 

 

Ens trobem a un quart de vuit del matí a 
l’aparcament del BonPreu de Vilanova de Vallès. 
Fem un cafè al restaurant Marcos, i baixem al 
poble d’Alella. Deixem els cotxes a l’aparcament 
municipal de la riera Coma Fosca i s’ajunten a la 
colla la Tere Pintó i en Pep Casas.  

Quan falten cinc minuts per les vuit comencem a 
caminar pel torrent de can Comulada, agafem un 
corriol que s’enfila al costat d’una vinya, passem 
per la font d’en Mià i, després d’una forta pujada, 
arribem al mirador de l’Alcalde (oficialment del 
Mediterrani). Ens hi aturem un moment perquè, 
tot i que el cel està força ennuvolat, tenim una 
magnífica vista sobre la costa del Maresme i el 
Barcelonès. Continuem amunt fins a suar la 
cansalada, i en poca estona arribem als Nou 

Pins, on hi ha una cruïlla amb quatre camins. 

Agafem la pista que planeja cap a l’oest, i en una mitja 
hora llarga de baixada arrribem a la Conreria, antic 
seminari on de menut havia estudiat en Joan Corbera, i 
avui convertit en casa de colònies de la fundació Pere 
Tarrés. Després de travessar la carretera que va de 
Tiana a Mollet, agafem un corriol des d’on, a vol d’ocell, 
podem contemplar la Cartoixa de Montalegre, un dels 
pocs monestirs que queden en actiu de l’orde de sant 
Bru. Allà escoltem la llegenda de l’arbre dels nassos, que 
diuen que va passar en aquest indret. 

Emprenem el camí de tornada cap als Nou Pins, però, 
una mica abans d’arribar-hi, ens desviem a l’esquerra 
per pujar al turó de Galzeran, també anomenat d’en 
Mates o del Telègraf, el sostre d’avui, a 484 metres. 
Un cop contemplada la meravellosa vista, ens 
asseiem a esmorzar a sota la torre de vigilància dels 
bombers. Són les onze. Després ens adrecem al 
vèrtex geodèsic, al punt més alt del turó, on hi ha un 
rètol que explica que aquest punt va ser utilitzat, l’any 
1794, per al mesurament del meridià de Dunkerque a 
Barcelona quan es va establir el metre com a mesura 
universal. Enfilats a sobre el vèrtex, ens fem la 



tradicional foto de grup per demanar l’AMNISTIA per als PRESOS i EXILIATS POLÍTICS del 
nostre país.  

Continuem la marxa, ara en direcció nord, fins 
arribar al turó de Castellruf (459 m), on contemplem 
un dolmen neolític i les restes d’un poblat ibèric del 
segle III a. C. Tornem al turó de Galzeran i, des 

d’allà, baixem a la plana per un dels camins 
més estimats dels alellencs: la ruta de les 
fonts. Pel camí ens aturem davant d’unes 
curioses barraques de vinya excavades a 
les parets de sauló, i a la font del Safareig, 
la dels Eucaliptus, la de l’Esquerda i la del 
Fonoll.  
 

Arribem a la urbanització Mas Coll, i baixem fins al 
centre d’Alella, on ens embadalim davant la torre 
del Governador, antic edifici ocupat durant anys 
pels escolapis, actualment molt deteriorat, i futur 
hotel i balneari de luxe.  

Cap a les dues arribem als cotxes. Anem a dinar 
al pati del restaurant el Azahar, molt ben atesos. 

La setmana que ve anirem al Matagalls des de 
Sant Marçal. Ens trobarem a les set del matí al 
Viena del Ramassar.  
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