FITXA D’ITINERARI

1. Títol Senderisme-difícil
2. Presentació
Som al Parc natural de Gallecs. Aquesta ruta té una dificultat alta.
Durant la ruta podrem gaudir d’unes boniques vistes i també podrem veure diferents
camps. Pel camí ens anirem trobant diferents punts d’interès.
És una ruta que la poden fer persones de totes les edats, ja que hi ha molts trams on
podem retallar i fer una ruta secundaria.
3. Dades tècniques
1. Distància: 13 km
2. Desnivell positiu: 151 m
3. Desnivell negatiu: 151 m
4. Altitud màxima: 130 m
5. Altitud mínima: 74 m
6. Durada: 3 h
7. Dificultat: difícil
8. Punts d’inici i final: pàrquing de l’àrea Can Mainou/ pàrquing del camí dels Castanyers
9. Tipus de ruta: circular
4. Descripció de l’itinerari
La ruta comença al pàrquing de l’àrea de Can Mainou. Baixeu pel GR-97-3 fins a trobar-vos
l’església de Gallecs i l’Agrobotiga. Seguiu pel camí del Caganell, on podeu fer una parada
per visitar els aiguamolls de Can Salvi. Seguiu, després, pel camí del Caganell fins a trobar
una intersecció. Agafeu el camí rural que us queda a mà esquerra.
Tot seguit us trobareu un pont. Haureu de desviar-vos per anar a visitar la bassa de Can
Jornet Xic. Un cop visitada la bassa, aneu al camí de Gallecs. Aneu en compte, perquè és
un camí on està autoritzat el pas per a vehicles. Creueu el camí per anar a visitar can Cruz.
Un cop a can Cruz, seguiu el camí rural fins a trobar el GR 97-3, on us haureu de desviar
cap a la dreta per anar a visitar la torre d’en Malla (opcional).
A continuació, quan deixeu el GR-97-3, seguiu el camí de Sant Valerià, on podeu fer una
visita a can Cònsol. Seguint el camí de Sant Valerià, trobareu un trencall a mà dreta.
Agafeu-lo. Sou al GR-97-3. Podeu fer una aturada per veure la bassa de Can Benito. Tot
seguit, pugeu pel camí rural on haureu de creuar el pont de l’autopista i seguir el camí
rural que hi ha juntament al parc dels Pinetons. A pocs metres de creuar el pont, trobareu
una font amb aigua potable, on podreu fer un aturada per refrescar-vos i per hidratar-vos.
Seguint el camí rural, trobareu un tros de camí asfaltat que haureu de seguir fins a trobar
una cadena, on tornareu a incorporar-vos al camí rural.
Un cop torneu a creuar el pont de l’autopista, seguiu pel camí dels Bandolers, on trobareu
un mirador, des d’on podreu observar bona part de la serralada Prelitoral, el Montseny, els
cingles de Bertí, el Farell i la Mola.

Seguiu el camí dels Bandolers fins a l’antena i aneu baixant pel mateix camí fins a arribar a
al pàrquing de l’àrea de Can Mainou, on acaba la nostra ruta.

5. Recomanacions
Per poder fer aquesta ruta adequadament cal portar calçat adequat.
També és important portar aigua, ja que fins al final de la ruta no trobarem cap font.
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 de 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 m2 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 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.



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 Gallecs.



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 desprès 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=1562576980-02.gpx

