ITINERARIS DE LA XXXIXa RONDA VALLESANA, LA ROCA DEL VALLÈS.
La Roca del Vallès: prop del riu Mogent, del col·legi Mogent, dels magatzems
CAPRABO i de l’església de Sant Sadurní.
Tram comú: CEIP Mogent (121 m), camí del Mogent (118 m), Pla de les Hortes
(114 m), Pi Gros de’n Tonico (110 m), carretera de Vilanova (113 m), Can Font
Nou (119 m), dolmen de Can Gol II (225 m), Roca Foradada de Can Gol (206 m),
Ruta Prehistòrica de Can Gol (218 m), pedra de les Creus (237 m), pedra de les
Orenetes (215 m), roca Plat del Rei o del Molí (305 m), dolmen de Céllecs o
Cabana del Moro (336 m), ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes (396 m).
0,000 km 0:00 h 121 m. Sortim del col·legi Mogent, baixem a la zona d’aparcament
(W) i ens dirigim al riu girant cap l’esquerra per passar per sota de la carretera.
0,345 km 0;04 119 m. Poc després, al final del carrer dels Roquerols, deixem a la dreta
la passera de Can Palet, sobre el riu Mogent, i seguim vers SW, prop dels
conreus. Anem pel camí del Mogent i també de la Via Augusta.
0:14 h. 114 m. Cadenat, arran de camps de conreu. Anem pel Pla de les Hortes.
0:18 h. 112 m. Travessem un petit torrent. Veiem torres elèctriques. Continuem
anant arran dels conreus.
1,361 km 0:21 h. 111 m. Arribem en una pista, la seguim a la dreta. També per la dreta
tenim el riu Mogent. Canyars i vegetació tapen el curs de l’aigua.
1,453 km 0:22 h. 110 m. Bifurcació, seguim a l’esquerra.
1,619 km 0:25 h. 111 m. Nova bifurcació, anem a la dreta entre camps de conreu (S).
2,090 km 0:34 h. 110 m. Pi Gros d’en Tonico, un pi pinyoner de grans dimensions al
Pla de les Hortes.
Lloc destinat per a repartir COCA i XOCOLATA.
Passem entre edificis de granges: Ca n’Esteve Tonico (SE).
2,230 km 0:36 h. 113 m. Travessem la carretera de Vilanova a la Roca, anem uns
metres cap a la dreta i pugem per una pista a l’esquerra.
2,341 km 0:37 h. 119 m. Anem deixant a la dreta el mas de Can Font Nou.
2,606 km 0:41 h. 130 m. Cadenat, tot seguit anem a l’esquerra, veient roures, alzines i
plàtans (NE).
2,714 km 0:43 h. 120 m. Al costat d’una casa, pugem a la dreta per un corriol. Hi ha
molta vegetació.
0:46 h. 133 m. Seguim el corriol, bifurcació, anem a l’esquerra.
2,875 km 0:48 h. 138 m. Nou corriol, seguim a la dreta.
0:52 h. 150 m. Travessem un corriol, continua la vegetació abundant. Al davant,
pi gran.
3,170 km 0:56 h. 172 m. A la dreta, per roquetar, roques granítiques que ens anirem
trobant pràcticament al llarg de tot el recorregut. La sorra que desprenen quan es
desfan és el sauló, que anirem trobant arreu.
3,213 km 0:58 h. 187 m. Arribem en una pista que seguim a la dreta (W). Es converteix
en corriol.
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3,595 km 1:06 h. 158 m. Pugem a l’esquerra i tot seguit també a l’esquerra (S). Estem
caminant pel bosc de Can Rovira. Hi ha un sistema de corriols molt divers per
aquesta ruta prehistòrica.
3,940 km 1:13 h. 184 m. Bifurcació, seguim a l’esquerra en pujada, a la dreta roure
gran. Nova bifurcació, anem a l’esquerra en pujada i poc després a la dreta.
4,215 km 1:20 h. 193 m. Arribem en una pista, seguim a l’esquerra. El bosc és de roure
i alzina.
4,270 km 1:21 h. 198 m. A l’esquerra de la pista antiga barraca de vinya i, al costat, una
figuera. Conserva el piló de sulfatar l’antiga vinya, ara bosc de Can Solei. Els
camins i pistes no s’enfanguen ja que el sauló drena l’aigua.
4,496 km 1:24 h. 214 m. Bifurcació, seguim a la dreta.
4,536 km 1:25 h. 214 m. Travessem una pista. Seguim un corriol, per dins d’un alzinar.
4,710 km 1:31 h. 218 m. Arribem en una pista travessera ampla, la seguim a la dreta
(SW).
5,182 km 1:37 h. 215 m. Bifurcació.
FRUITA i BEGUDA
Pugem a la dreta, per corriol (N).
5,256 km 1:39 h. 225 m-alt. Dolmen de Can Gol II. Construcció megalítica sepulcral
del període calcolític, entre el 2200 i el 1800 aC, sense la llosa de la coberta
Tornem enrere.
1:41 h. 215 m. De nou a la pista ampla. La travessem i anem per un camí a
l’esquerra (S).
5,455 km 1:45 h. 206 m. Gran roca granítica, Roca Foradada de Can Gol. Bloc
granític de forma esfèrica que té al seu interior una àmplia cavitat artificial, potser
mortuòria, on caben diverses persones. Si la revoltem cap a l’E, gaudirem d’una
bella panoràmica de la Serralada de Marina amb els tres turons de Mataró, de
Céllecs i Rodó.
5,705 km 1:50 h. 215 m. De nou a la pista, refem el camí (NE) per l’ampla pista fins
arribar al corriol per on abans hem accedit a la pista per visitar el dolmen de Can
Gol II i la Roca Foradada.
6,175 km 1;56 h. 218 m. alt. El deixem a l’esquerra i continuem per la pista vers llevant
pel PR-C-36. Deixem un corriol a l’esquerra.
2:00 h. 215 m. Tornem a deixar corriol a l’esquerra. Rètol, seguim bifurcació a
l’esquerra, per la Ruta Prehistòrica. Can Gol, Céllecs, PR-C-36.
6,334 km 2:05 h. 228 m. Bifurcació. Ens dirigim a l’esquerra (N) per trobar la pedra de
les Creus, 237 m. alt., bloc de granit, amb gravats de creus i altres signes, alguns
dels quals deuen ser d’època prehistòrica.
Tornem a la pista, que seguim a la dreta, i tot seguit corriol a l’esquerra, de
baixada (SE).
2:12 h. 220 m. Seguim pista a l’esquerra.
6,670 km 2:13 h. 215 m. Pedra de les Orenetes, gran bloc granític d’uns 8 metres per 3
d’ample i 3 d’alt. Hi ha 32 pintures individualitzades, generalment en vermell.
Revoltem la roca a l’esquerra i pugem per un corriol (NE).
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2:19 h. 235 m. Pujant, deixem corriol a la dreta del camí. Bosc d’alzines, algun pi
i bruc, molt crescut.
7,550 km 2:31 h. 296 m. Bifurcació, seguim a la dreta en pujada (S).
7,659 km 2:33 h. 310 m. Bifurcació, seguim a l’esquerra. A 30 metres es troba la roca
Plat del Rei o de Molí, bloc granític buidat en forma de cassoleta, semblant a un
seient o lloc per moldre-hi blat antigament, 305 m. alt. Tornem enrere i
continuem pujant (S).
7,955 km 2:40 h. 324 m. Bifurcació, seguim a la dreta i tot seguit deixem un corriol a la
dreta.
8,000 km 2:42 h. 327 m. A la dreta, sobre unes roques, excel·lent mirador del Vallès:
Montserrat, la Mola, el Montcau, el Puig de la Creu, el Farell o Puig del Vent i
Gallifa (SE).
8,073 km 2:45 h. 336 m. Dolmen de Céllecs o Cabana del Moro, a l’esquerra del
camí. Galeria catalana petita que conserva una cambra rectangular amb coberta i
una llosa a la banda esquerra del seu passadís d'accés. La cambra es troba
orientada al sud-oest.
PRIMER CONTROL
8,170 km 2:49 h. 343 m. Bifurcació, anem a la dreta. Seguim marques grogues.
8,454 km 2:55 h. 361 m. Deixem corriol a la banda esquerra del camí, i tot seguit
encreuament de camins, seguim la pista de la dreta, del PR, en pujada. Ruta
prehistòrica.
8,574 km 3:03 h. 373 m. Nou trencall, pugem per la pista de l’esquerra. Continuem per
la pista, bosc d’alzinar.
9,400 km 3:15 h. 396 m. Cadenat, arribem en un trencall de pistes, una d’elles és la
principal. A l’esquerra tenim l’ermita romànica de Sant Bartomeu de
Cabanyes, que té adossat el petit mas dels masovers. Es tracta d’una esglesiola
romànica d’una sola nau i absis semicircular documentada des del 1191. Sobre la
porta de la casa hi figura el número 18.
ESMORZAR i BEGUDES
Fins aquí el recorregut és únic per a tots dos itineraris, però ara se separen.
L’itinerari LLARG continua en pujada per la DRETA (S) i es dirigeix vers el turó
de Céllecs. L’itinerari CURT, en canvi, s’orienta cap al N.
Ronda CURTA: ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes (396 m), font de la Mansa
(284 m), l’Escorpí (265 m), Pedra Foradada petita (268 m), dolmen de Can Planes
(216 m), col·legi Mogent (121 m).
9,400 km 3:15 h. 396 m. Cadenat a la pista, al costat de l’ermita de Sant Bartomeu de
Cabanyes. Girem a l’esquerra i seguim l’ampla pista (N), que de baixada ens
mena a la carretera d’Òrrius.
9,578 km 3:18 h. 384 m. Arribem a la carretera d’Òrrius en el coll de Sant Bartomeu.
Rètol del terme de la Roca del Vallès. (@)1 Travessem la carretera i seguim per la

3 UES - Unió Excursionista de Sabadell C. Salut, 14 -16, Sabadell, 08202 | T: 93 725 87 12 | info@ues.cat

pista. Pal indicador del GR-92, PR-C-36, Meridià Verd Sud i Ruta Prehistòrica II
(NE).
9,672 km 3:21 h. 392 m. Deixem corriol a l’esquerra. La vegetació no varia: alzines,
algun roure i força vegetació pel bosc. Puig Guinard, 418 m. alt., el vessant E del
qual se l’està menjant una pedrera, la Pedra Blava.
10,060 km 3:25 h. 415 m. Arribem en una bifurcació, baixem a l’esquerra.
10,300 km 3:31 h. 408 m. Nova bifurcació, seguim a l’esquerra. Cal tenir en compte
que molt bona part del recorregut que ara estem fent anem trobant pals indicadors
del GR-92 i Ruta Prehistòrica II, i anem deixant, a esquerra i dreta, pistes i
corriols.
1) (@) A partir d’aquí, hi ha una ruta extra al Bosc Màgic, descrita a la pàg. 22.
10,510 km 3:33 h. 405 m. De nou bifurcació, baixem a l’esquerra i tot seguit deixem un
corriol a l’esquerra. Continuem baixant (NW).
10,750 km 3:38 h. 380 m. Deixem corriol a l’esquerra i tot seguit travessem pista. A la
dreta surt la pista que porta al Barri de Can Pahissa N. Som en una zona d’alzines
sureres, el bosc de Ca l’Argent.
11,030 km 3:42 h. 352 m. Arribem en una pista travessera. Baixem a l’esquerra, La
dreta mena al Barri de Can Pahissa 3.
11,080 km 3:44 h. 344 m. Arribem en una bifurcació, continuem baixant a l’esquerra
(SW).
11,250 km 3:49 h. 328 m. Una altra pista travessera. Sobtadament, revoltem 180 graus
per seguir per la dreta (N). Zona d’alzines sureres: Surera de Ca l’Argent.
3:52 h. 325 m. Deixem corriol a la dreta i tot seguit deixem també pista a
l’esquerra.
3:54 h. 325 m. Bifurcació, seguim a l’esquerra. Continua la zona d’alzines sureres
i alzines. Algun pi.
11,550 km 3:55 h. 316 m. Trencall de pistes, baixem a la dreta. Camí ben marcat.
3:58 h. 307 m. Deixem corriol a l’esquerra.
11,680 km 3:59 h. 298 m. Trencall de pistes i camins. Continuem baixant recte i tot
seguit nova bifurcació. Ara seguim a l’esquerra.
11,764 km 4:01 h. 289 m. Pal indicador. A la dreta corriol que mena a la font de la
Mansa, obrada en pedra, dintre d’un estret torrent. Surt un fil d’aigua, que va a
parar en una cubeta, abans de sobreeixir torrent avall. Anar i tornar són 6 minuts,
170 metres de recorregut i 13 metres de desnivell.
12,32 km 4:05 h. 278 m. Corriol travesser que segueix la línia elèctrica. Passem per
sota.
4:07 h. 278 m. Bifurcació. Seguim a la dreta el camí principal de baixada.
12,490 4:09 h. 266 m. Trencall de pistes i camins. Seguim a la dreta.
4:11 h. 258 m. Deixem corriol a l’esquerra. Als arbres de banda i banda del camí,
pintat amb pintura rosa, es llegeix: K18.
13,010 km 4:14 h. 265 m. A l’esquerra, grup gran de roques. L’Escorpí. Costa de
visualitzar-lo. A una vintena de metres dins del bosc hi ha la Pedra Foradada.
Es tracta d’un bloc de granit no gaire gran que ha estat buidat artificialment.
Devia ser una cambra sepulcral. Una persona pot entrar-hi a dintre.
TERCER CONTROL i BEGUDA
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Tornem a la pista i la seguim a l’esquerra (NE).
13,140 km 4:19 h. 259 m. Trencall a la dreta, seguim recte (NW).
13,330 km 4:23 h. 248 m. Bifurcació, pista ampla. Seguim a la dreta (NE). Bosc de pi
blanc i alzina.
13,760 km 4:26 h. 222 m. Arriba corriol per la dreta i tot seguit a la dreta trobem el
dolmen de Can Planes, petit monument megalític del tipus galeria catalana (W).
14,080 km 4:31 h. 210 m. Bifurcació del camí, a l’esquerra, el corriol porta a Can
Planes de la Muntanya, que és un edifici de planta rectangular amb tres plantes i
tres crugies. La coberta és a dos vessants amb el carener perpendicular a la
façana. Seguim per la pista. Poc després, a l’esquerra, es pot veure l’ampli mas i
la campana de la seva capella per sobre de les teulades.
14,370 km 4:35 h. 181 m. Pista ampla, travessera. A l’esquerra queda l’entrada a Can
Planes de la Muntanya. Nosaltres seguim a la dreta. (NNW).
14,600 km 4:38 h. 172 m. Pinyer de Can Planes. Bifurcació a l’esquerra i, poc després,
nova bifurcació (W). També anem a l’esquerra.
15,010 km 4:44 h. 168 m. Arribem al primer carrer que trobem de la Roca del Vallès,
carrer d’Espronceda, el seguim a la dreta en forta baixada.
15,300 km 4:50 h. 134 m. A la cruïlla seguim pel carrer de la Verge del Carme (NW).
15,370 km 4:51 h. 126 m. Continuem pel carrer del Montseny.
15,460 km 4:53 h. 121 m. En arribar a l’Avinguda de Catalunya trenquem a la dreta (N)
i passem pel davant de la Casa de la Vila.
15,570 km 4:56 h. 130 m. Veiem al fons, sobre un turó, el castell de la Roca. Seguim
per l’esquerra pel carrer de Josep Anselm Clavé.
15,640 km 4:57 h. 123 m. Continuem a la dreta, pel carrer Major.
15,800 km 4:59 h. 121 m. Al davant tenim l’església de Sant Sadurní. Trenquem a
l’esquerra.
15,940 km 5:00 h. 121 m. I després de passar pel costat d’una plaça, arribem a la porta
d’entrada del col·legi Mogent. Fi de la caminada de la XXXlXa Ronda
Vallesana.
Ronda LLARGA: ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes (396 m), Turó Mataró o
del Castell (506 m), Turó de Céllecs i poblat ibèric (536 m), Turó Rodó (534 m),
cova de les Encantades (521 m), ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes (396 m),
carretera d’Òrrius (384 m).
9,400 km 3:15 h. 396 m. Cadenat a la pista, al costat de l’ermita de Sant Bartomeu de
Cabanyes. Retrocedim per la pista per on havíem arribat abans d’esmorzar (W) i
comencem a enfilar-nos per l’esquerra per un corriol molt pedregós, (SE) i
immediatament (SSW).
9,798 km 3:19 h. 428 m. Bifurcació, pugem a l’esquerra (SW).
9,905 km 3:21 h. 441 m. Cruïlla de cinc camins. Pugem recte i, tot seguit, pugem a la
dreta per roques. Al trencall pugem a la dreta.
10,047 km 3:26 h. 466 m. Arribem en una àmplia pista que seguim a la dreta (N) i
immediatament nova pista a l’esquerra (NW). Seguim en forta pujada.
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10,386 km 3:34 h. 506 m. Arribem al turó Mataró, o del Castell. Torre d’observació
d’incendis. Enfront, al Sud, veiem el turó de Céllecs. Baixem pel corriol fins la
cruïlla de pistes (S).
10,453km 3:36 h. 491 m. Continuem recte per la pista que puja al Puig Rodó, en
pujada. Per la dreta, sotalat, tenim el bosc de Céllecs.
10,597 km 3:39 h. 498 m. Anem pel PR-C-36. Marques grogues i blanques. Poc
després, al costat d’una roca gran, excel·lent mirador, a la dreta. Àmplia vista del
Vallès, des del Baix Llobregat fins a Osona.
10,803 km 3:45 h. 512 m. Tornem a la pista i continuem pujant. Pedró, a l’esquerra de
la pista i corriol. Deixem la pista i pugem pel corriol, per alzinar.
10,908 km 3:49 h. 536 m. Poblat ibèric, situat al capdamunt del turó de Céllecs. Tenia
una muralla d’una amplada mitjana d’un metre que envoltava tot el recinte, torres
de planta quadrangular i gran quantitat d’habitatges. S’hi poden veure les ruïnes
d’algunes cases de pedra. El poblat, actualment, es caòtic i ple de pedres per tot
arreu. Tornem enrere.
11,176 km 3:54 h. 512 m. De nou a la pista principal. Anar i tornar al poblat ibèric
representa fer 200 metres en 9 minuts. Seguim en lleugera baixada per la pista, a
l’esquerra, vers Sud-est.
12,281 km 3:56 h. 502 m. Trencall de pistes, seguim recte (S).
11,584 km 4:00 h. 528 m. Turó Rodó. Torre de comunicacions.
Pujant per roques a la dreta, s’arriba al vèrtex geodèsic, punt més alt del turó, 534
m. alt. Al costat de la pista, a l’esquerra, es baixa per un corriol (SE).
11,672 km 4:01 h. 521 m. Cova de les Encantades, al costat d’un pi. Té uns cinc o sis
metres de fondària.
11,712 km 4:02 h. 528 m. Pugem de nou pel corriol i de nou a la pista la seguim a
l’esquerra, de baixada molt forta, pel GR-92 (SW).
4:13 h. 437 m. No fem cas d’un corriol que se’n va per la dreta (W) a Can
Mompart i continuem baixant per la pista.
12,614 km km 4:16 h. 405 m. En un revolt molt tancat de la pista, la deixem i seguim
un corriol a l’esquerra (E).
SEGON CONTROL
13,042 km 4:23 h. 405 m. Bifurcació, seguim el corriol de l’esquerra (N).
13,269 km 4:27 h. 409 m. Nova bifurcació, ara baixem a la dreta.
4:29 h. 404 m. Deixem un corriol a la banda esquerra del camí.
4:31 h. 395 m. Novament, deixem un corriol a l’esquerra. Anem per bosc d’alzina
amb algun roure. Pocs pins.
13,636 km 4:35 h. 410 m. Arribem en una pista que seguim a la dreta (NW).
4:36 h. 409 m. Bifurcació, ara seguim a l’esquerra.
14,000 km 4:41 h. 422 m. Nova bifurcació, pugem a l’esquerra (N).
4:43 h. 421 m. Baixem pel trencall de la dreta (NE). Hi ha corriols per tot arreu.
Cal seguir sempre en direcció tramuntana.
14,231 km 4:46 h. 395 m. Nova bifurcació, pugem a l’esquerra per bosc d’alzines i
algun roure.
4:47 h. 400 m. Pista travessera, la seguim a la dreta.
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14,444 km 4:50 h. 409 m. Deixem corriol a l’esquerra. Passem per un bosc d’alts pins a
la dreta i alzinar a l’esquerra.
14,650 km 4:53 h. 404 m. Deixem un corriol a l’esquerra.
4:55 h. 397 m. Arribem en una pista ampla que seguim a l’esquerra, a les envistes
de Sant Bartomeu de Cabanyes.
14,754 km 4:56 h. 396 m. Ermita, i casa adossada, de Sant Bartomeu de Cabanyes.
Seguim per l’ampla pista a la dreta, que de baixada ens mena a la carretera
d’Òrrius...
A partir d’aquest moment seguim l’itinerari CURT en el punt 9,400 km 3:15 h.
Ens caldrà una hora i tres quarts per recórrer els 6,540 km. que resten per arribar
a la Roca del Vallès.
Fitxa tècnica
Temps emprat: 6 hores i 41 minuts.
Desnivell de pujada i baixada: 677 metres.
21:294 Km.
Ferran Zurdo i Ferran Marcos
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