El Paraigua 2020 – 2021
Desplaçament: cotxes particulars. Distància:11 km des de Barcelona. Preu per persona: desestimable

Etapa extraordinària - Dimecres 24 de
març de 2021
Seminari de la Conreria- Turó d’en
Galzeran- Pedrera de Can Gallemí- Font
Sunyera- Seminari.
Extensió:12 km
Durada: 4 hores sense comptar aturades.
Horaris i lloc de trobada
El punt de trobada serà a l’Estació de Sant Andreu Arenal a les 9,00h. Ens desplaçarem en cotxes
particulars. Agafarem l’Avinguda Meridiana i anirem a buscar la B20, passant pel nus de la Trinitat
agafem la ronda de dalt direcció Mataró. Preneu la sortida 22. S’ha d’agafar la B-500 direcció Mollet.
A dalt de la carena, (km 6) hem de girar a l’esquerra, a uns 100 metres podem aparcar davant el
Seminari Menor Montalegre. (41.492234,2.253648).
Hora prevista de sortida des del seminari: 9,30h. Esmorzats i calçats.
Els que vulguin venir a esmorzar a Tiana: Aparcar en el pàrquing que hi ha al passar l’església (girar
a la dreta). Lloc i hora: 8,00 Bar Triti. Plaça de la Vila, davant l’Ajuntament de Tiana.
Es pot començar a caminar des d’aquí, llavors la sortida seria a les 8,30h. Per estar al punt de trobada
amb tranquil·litat a les 9,30h
Itinerari de l’excursió
Des de la porta del Seminari agafarem el camí dels Castanyers en direcció a la B-500 pel camí que
acabem de fer en cotxe en sentit contrari. Travessarem la carretera passant al costat del Restaurant
“El Cau”(Opció pels que vulguin fer un passeig amb vistes per la cornisa de la Serralada). Davant la
casa de Colònies Mas Canyadó ens sortirà un caminet a la dreta per arribar al cementiri dels
empestats. Continuarem direcció est i travessarem la carretera per poder tenir una vista de la

Cartoixa de Montalegre i del Barcelonès. Després anirem a buscar el camí de la cornisa.
Resseguirem part del GR-92. fins arribar a una pista a l'esquerra que ens pujarà al cim del Turó
de Galzeran. En aquest lloc tenim una torre de guaita, un vèrtex geodèsic i un punt d'informació
sobre el mesurament del metre que es va fer a finals del segle XVIII. Desfarem un tros de pista per
agafar el camí a la dreta que ens portarà al dolmen, poblat i castell de Castellruf. D’aquí anirem a
veure des de dalt la Pedrera de Can Gallemí la qual seguirem per la pista que baixa a la seva dreta.
Una vegada a baix podem agafar un carrer que trobem a la nostra dreta que ens portarà a visitar
Santa Maria de Martorelles.
Acabada la visita reprenem l'itinerari pel camí de la Font Sunyera. Un espai magnífic amb uns
immensos plàtans. Ara començarem a seguir les senyals del sender local SL-C 120 que ens portarà
fins la font del Ca. Des d'aquesta font del Ca anirem pujant fins a trobar una desviació a l'esquerra
per anar a veure la Font de la Teula. Des d'aquí recularem fins al punt de la desviació i ara, agafarem
el camí que se'ns presenta al davant en direcció al Toll de la Bassassa i després a la font del Ferro.
Seguirem el sender de camí de tornada fins a trobar el camí de la Cornisa. Poc abans d’arribar a la
carretera i travessar per donar la sortida per acabada surt un caminet que davalla fins arribar al poble
de Tiana.
Els que us haveu animat a pujar des del bar Tirití tocarà ara fer la baixada xino xano. Són uns 2,5
km.
Hi ha possibilitat de dinar un menú en taules de 4. Els interessats ho haveu de comunicar per poder
facilitar l’organització.
QÜESTIONS ORGANITZATIVES Confirmeu assistència i disponibilitat de cotxes fins el divendres 19 de març a
les 20h. Envieu e-mail a mpiquer4@gmail.com
Preparació: Mercè Piqueras Cano i Angel Vila Olleta amb la col·laboració inestimable de Lupe Roy i Juan Alfonso
Rubio.

