FITXA D’ITINERARI
1. Títol Senderisme-moderat
2. Presentació
Som al Parc natural de Gallecs. En aquesta ruta podreu gaudir d’un paisatge agrari i
forestal.
La ruta té molt poca dificultat, ja que hi ha molt poc desnivell. També podreu observar
diferents punts d’interès.
3. Dades tècniques
1. Distància: 6,75 km
2. Desnivell positiu: 95 m
3. Desnivell negatiu: 95 m
4. Altitud màxima: 136 m
5. Altitud mínima 85 m
6. Durada: 2 h
7. Dificultat: moderada
8. Punts d’inici i final: pàrquing de l’àrea Can Mainou
9. Tipus de ruta: circular
4. Descripció de l’itinerari
La ruta comença en el pàrquing de l’àrea Can Mainou. Aquí podeu visitar l’església de Gallecs i
l’Agrobotiga. Un cop feta la visita, seguiu pel GR-97-3, on us trobareu els aiguamolls de Can
Salvi. Després, a la intersecció, agafeu el camí rural de l’esquerra.
Us trobareu un pont. Desvieu-vos per visitar la bassa de Can Jornet Xic. Després, seguiu pel
camí rural, que us portarà a la torre d’en Malla. Pareu atenció, al safareig que hi ha.
Baixeu cap a la riera, fins al camí de Sant Valerià. Seguiu fins a arribar al bosc de Can Mula.
Passareu per un camí paral·lel a la carretera.
Seguiu baixant cap al torrent pel bosc i després, seguiu el camí que va paral·lel al torrent.
Trobareu una passarà de fusta, que haureu de travessar. El camí acaba en un pont sobre el
torrent per tornar cap a l’església de Gallecs. Des d’aquí, ja podeu tornar cap al pàrquing, on
heu començat la ruta.

5. Recomanacions
És molt important portar aigua, ja que durant el recorregut no trobareu cap font. També
cal portar calçat adequat, ja que trobareu algun camí rural i algun bosc amb pedres.

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 Jornet
La casa té un cos principal amb teulada a dues vessants i amb edificacions
contigües: can Jornet i can Jornet Xic. La primera és del segle XIV, amb
modificacions durant el segle XVIII. Cal destacar la galeria formada per les nou
finestres amb arc de mig punt. La segona edificació, can Jornet Xic, és de l’any
1865, és de planta basilical i és la seu del Consorci de Gallecs.



Can Cònsol
Antiga masia anomenada can Cònsol. És una unitat dependent del Centre
Penitenciari Quatre Camins, creada l’any 1998 i ubicada al terme municipal de
Mollet del Vallès, a l’Espai Natural de Gallecs.



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 el
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.

7. Perfil topogràfic

8. Plànol de la ruta

9. Recorregut
http://www.espairuralgallecs.cat//admin/index.php?pagina=descargar&doc=1562575134-02.gpx

