FITXA D’ITINERARI
1. Títol

BTT-difícil

2. Presentació
Som al parc natural de Gallecs. En aquesta ruta inclou diferent interès cultural, ja que
durant el recorregut visitarem diferents punts de visita. També gaudirem de boniques
vistes per diferents camps agrícoles que passarem.
Durant el camí nomes trobarem una font que està a l’avinguda de Lourdes.
3. Dades tècniques
1. Distància: 12 km
2. Desnivell positiu: 156 m
3. Desnivell negatiu: 156 m
4. Altitud màxima: 137 m
5. Altitud mínima: 81 m
6. Tipus de ruta: circular
7. Durada: 3 h
8. Dificultat: difícil
9. Punts d’inici i final: pàrquing de l’àrea de Can Mainou
4. Descripció de l’itinerari
La ruta comença al pàrquing de l’àrea de Can Mainou. Baixeu pel camí del torrent fins a
trobar una intersecció. Agafeu també el camí de la dreta per anar a veure la bassa de Can
Jornet Xic. Després podeu anar a veure can Cruz, és un edifici aïllat on trobem restes
d’edificacions antigues. Agafeu el GR 97-3 fins a arribar a la riera Seca. Millor seguiu tota la
riera fins que us trobeu una intersecció. Si pugeu, podeu anar a visitar can Vila. Des d’aquí,
passeu pel camí de Sant Valerià i baixeu fins anar a visitar la bassa de Can Benito.
Pugeu fins al camí dels Bandolers fins a arribar al final de la nostra ruta, que és el mateix
pàrquing on l’heu començat.
5. Recomanacions
És importantíssim portar casc i protecció solar com per exemple: ulleres i crema solar.
També és important portar aigua per anar hidratant-nos.
Tenir la bicicleta en bones condicions, ens permetrà poder realitzar l’itinerari sense cap
ensurt.
6. Punts d’interès


Església de Gallecs
És una església d’estil romànic, amb vestigis preromànics i paleocristians,
consagrada el 1007. Té planta de creu llatina, absis rectangular i orientat a llevant,
i campanar d’espadanya. Cal parar atenció a la finestra geminada de la façana,

amb la columna central invertida. A l’interior s’observen unes sitges on es
guardava el blat sagrat. La restauració es va fer els anys 1967 i 1968.



Agrobotiga
És un petit comerç de proximitat gestionat pels pagesos del territori, on es poden
trobar els productes ecològics de Gallecs i d’altres indrets, productes artesans i de
la comarca.



Aiguamolls de Can Salvi
És una zona humida estable que manté un nivell superficial d’aigua sotmès a
possibles fluctuacions. Assegura un mosaic de microhàbitats que permet un
increment de la diversitat biològica. També actua com a depuradora biològica de
les aigües del torrent Caganell.



Bassa de Can Jornet Xic
És un punt d’aigua de gran importància per la seva funció agrícola i biològica. Una
de les seves principals funcions és el reg de les hortalisses de temporada que es
cultiven amb la denominació de producte de Gallecs.
Aquesta bassa és un espai amb una gran biodiversitat, de la mateixa manera que
ho són els torrents i els aiguamolls, ja que són zones on s’acull una gran quantitat
de fauna que utilitza l’aigua per viure o per desenvolupar part del seu cicle vital, o
simplement per beure o alimentar-se.



Can Cruz
És un edifici aïllat que consta de 1.226 m 2 construïts, distribuïts en tres plantes. A
part, dins del mas, que té una superfície propera a les dues hectàrees de terreny,
trobem restes d’edificacions annexes antigues.



Masia i safareig de la torre d’en Malla
És una masia fortificada ja documentada el 904. L’edifici actual correspon a l’època
gòtica, amb dues torres de defensa i planta quadrangular. Conserva una finestra
gòtica bifurcada i un safareig de l’època romana. L’edifici ha estat restaurat i és
centre d’una explotació agrícola. El safareig conserva dos rentadors i quatre piques
de punt rodó, i utilitza aigua de la mina que hi circula subterràniament.



Can Vila
És una escola d’educació especial d’àmbit comarcal que disposa dels recursos
específics i necessaris per a l’atenció de nens i nenes amb discapacitat.



Bassa de Can Benito
És una zona humida que actua com a bassa pulmó, és a dir, que reté part de l’aigua
que circula pel torrent Caganell i la hi retorna gradualment després d’un temps de
retenció. L’entrada d’aigua a la zona humida es fa a través d’un sobreeixidor
lateral simple, quan el cabal del torrents supera els 1,1 m3/s.

7. Perfil topogràfic

8. Plànol de la ruta

9. Recorregut
http://www.espairuralgallecs.cat//admin/index.php?pagina=descargar&doc=15621529270-2.gpx&dir_data=

