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SERRA DEL CORREDOR 

VALLGORGUINA - DOLMEN DE PEDRA GENTIL 

- SANTUARI DEL CORREDOR 
Data: DIUMENGE 2 DE DESEMBRE DE 2012 

Hora de sortida : 8.00 H DEL MATÍ 

Desplaçament : AMB COTXE PARTICULAR 

Lloc de sortida : PLAÇA DE L’ESTACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Coordinadors de la sortida: Josep Martí (telèfon:  660392175) i Jordi Martí (telèfon: 630602900) 

       

Horaris previstos: 

07.50 h - Trobada al punt de sortida. 

08.00 h - Sortida amb cotxes particulars des de Vilanova. 

09.30 h - Arribada a Vallgorguina i esmorzar al voltant del parc infantil. 

10.00 h - Sortida cap al dolmen de Pedra Gentil. SL-C 71. 

11.30 h -  Arribada al dolmen de Pedra Gentil.  

11.45 h -  Sortida cap a Can Pradell de la Serra.  

Opció Menuts: 

12.00 h -  Baixar cap al bosc de la Puig i can Clarens pel SL-C 71.  

12.45 h - Arribada a Vallgorguina i visita al Centre d’informació de Vallgorguina on hi ha una 

exposició sobre el dolmen de Pedra Gentil. Després, pujar amb cotxes cap al santuari del Corredor 

per dinar tots junts. 

Opció general: 

12.00 h - Seguir el GR-92 fins al santuari del Corredor. 

13.30 h - Arribada al santuari del Corredor. Dinar. 

15.00 h - Retorn cap a Vallgorguina. 

16.45 h - Arribada a Vallgorguina. 

17.00 h - Retorn cap a Vilanova. 

18.15 h - Arribada a Vilanova. 



 

Com arribar a Vallgorguina: 

De Vilanova a Vilafranca per la C-15, agafar l’autopista AP-7 en sentit Barcelona. Cal passar el peatge de 

Martorell i seguir en sentit Girona. Quan arribem a Sant Celoni, cal deixar l’autopista (sortida 11) i seguir 

les indicacions de la carretera C-61 fins a Vallgorguina. Aparcarem els cotxes al voltant del poliesportiu i 

l’església. 

Resum de l’itinerari: 

Vallgorguina - Pont de la Riera - Pla del Forn - Dolmen de Pedra Gentil - Can Pradell de la Serra - Can Trull - 

Santuari del Corredor - Dolmen de Can Trull - Bosc de la Puig - Can Clarens - Vallgorguina. 

Opció Menuts: Longitud: 5 km. Desnivell: 150 m. Horari: 2 h 30 min. Dificultat: baixa. 

Opció general: Longitud: 12 km. Desnivell: 433 m. Horari: 4 h 45 min. aprox. Dificultat: mitjana. 

Dificultats que hi poden haver i altres qüestions a tenir en compte:  

Es tracta d’una excursió de dificultat baixa-mitjana segons l’opció, amb desnivells pronunciats, sobretot en 

el trajecte per als grans. S’ha previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti 

per al benefici del grup. 

La vegetació del massís del Corredor és abundant al vessant nord on transcorre l’excursió; això fa que els 

camins siguin obacs i que el terra estigui habitualment humit i molt ple de fulla seca, sobretot en època 

tardorenca. Trobarem trams de camí amb pronunciats reguerots de l’aigua de pluja. Tot plegat fa que 

calgui vigilar amb les relliscades i torçades de turmell. Tingueu cura dels vostres fills i de vosaltres 

mateixos! 

Algun tram del camí transcorre per la pista forestal que puja cap al santuari del Corredor seguint el GR-92. 

Aquesta pista és bastant freqüentada per cotxes, motos i bicicletes. Caldrà estar atents al trànsit. 

Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es pot córrer durant el 

trajecte. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant i que farà el 

guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau. 

Material necessari (què cal portar): 

Menjar: Caldrà portar l’esmorzar i el dinar, també va bé portar quelcom per picar durant el trajecte. 

Esmorzarem abans de començar l’excursió al parc infantil que hi ha a Vallgorguina, al costat del 

poliesportiu. Hi ha bancs per seure. Dinarem a l’esplanada de davant del santuari del Corredor. Qui no hi 

pugi en cotxe caldrà que es dugui el dinar a la motxilla.  

Aigua: No hi ha aigua durant tot l’itinerari. Cal portar-ne. Al santuari hi ha un bar-restaurant i s’hi pot 

comprar beguda. 

Roba d’abric: Estarem ben entrada la tardor, pot fer bastant de fred, cal preveure que pot fer vent i 

temperatures més fredes a la zona del cim. Convé portar roba d’abric (anorac, gorro, guants, buf...) i un 

impermeable per si fa vent o plou.  

Calçat adequat: Botes de muntanya (IMPORTANT), si pot ser de mitja canya per evitar torçades de peu. 

Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc. 

Opcional:  Prismàtics per gaudir de les vistes panoràmiques. 



 

Descripció de l’itinerari: 

Itinerari revisat sobre el terreny el dia 3 de novembre de 2012. 

Informació extreta de: 

Quadríptic El Dolmen de pedra Gentil. Descobrim l’entorn de Vallgorguina (I). Parc del Montnegre i el Corredor. 

Excursions senyalitzades de la Diputació de Barcelona. 

http://www.gooltracking.com/users_files/DOCUS/bcbfd337c2311472ef8ccf950a9b1689.pdf  

Montnegre Corredor. Col·lecció Els camins de l’Alba, de Jordi Roure I Ramon Noguera. Geo-Estel/ Editorial Alpina. 

Sortides amb família. A quatre passes de Barcelona-2, de Jordi Bastart. Pòrtic guies. 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1561066  

Vallgorguina. (Seguim els senyals de Sender Local (SL) C71 de franges verdes i blanques horitzontals.) 

Trobem el senyal d’inici al final del carrer Montseny, passat el pont de la riera de Vallgorguina. 

Tot seguit, enfilem el camí que voreja, per l’esquerra, el pla del Forn. 

El pla del Forn 

Aquest pla de conreu, abans horta de regadiu, és ocupat en gran part per vivers d’arbres ornamentals i, 

prop de la riera, per plantacions de plàtans i pollancres. Amagada entre els plàtans, vora el camí, raja la 

font del Forn. Una mica més enllà es pot contemplar un àlber centenari de reflexos argentats.  

Passat l’àlber, voregem la plataneda i seguim paral·lels a la riera. Tot just travessat el sot de Can Sumana, 

prenem el primer trencall a l’esquerra, camí que més amunt es fa costerut però ufanós de vegetació pels 

avellaners i els castanyers que l’envolten. Un corriol fressat a l’esquerra ens indica la font d’en Nel, bell 

paratge de quietud i remors sota la verdor transparent del fullam. Seguim pel camí que, fent giragonses, 

ressegueix el flanc de la muntanya en un suau ascens. Després de passar per un coll carener, davallem fins 

al replà del Suro d’en Duran. Ocult entre pins i alzines, aquest suro majestuós i gegantí deixa entreveure el 

treball dels peladors al llarg dels anys. Arribats a la pista forestal, a la dreta veiem el turó del Dolmen.  

El dolmen de Pedra Gentil 

Els megàlits –paraula d’origen grec que significa «pedra 

gran»– són monuments construïts entre els mil·lennis iv i ii 

abans de la nostra era que van tenir com a funció bàsica la 

funerària. De megàlits, n’hi ha de diversos tipus. El dolmen 

de Pedra Gentil correspon al que s’anomena cambra simple. 

La seva existència s’estableix al període calcolític, fa uns 

quatre mil anys. La singularitat de la construcció megalítica 

de Pedra Gentil ha estat motiu que la seva imatge hagi estat 

àmpliament difosa. Diu la tradició que aquest dolmen era 

lloc de trobada de les bruixes de la costa. Els pescadors del 

Maresme creien que les bruixes s’aplegaven al seu entorn, 

on havien de donar compte de la seva conducta bruixesca, i la que no havia fet prou malifetes era penjada 

de la pedra superior del dolmen, que fa forca. Perquè els no iniciats no poguessin veure el sacrifici, 

desencadenaven una gran ventada en totes direccions. Per a més informació, visiteu l’exposició permanent 

«El dolmen de Pedra Gentil» al carrer de l’Església, 13, de Vallgorguina. 

 

Des del dolmen es veu, cap a l’oest, sorgint sobre les capçades del bosc, el campanar de l’església de Santa 

Eulàlia de Tapioles, documentada des del 878. D’origen romànic, la capella va ser arruïnada el 1373 i 

reconstruïda en època barroca. 



 

Reprenem la pista ampla principal que ens mena al Santuari del Corredori tot pujant enmig d’alzines, 

alzines sureres, pins i roures, fins a arribar al pla dominat pel mas de Can Pradell.  

Can Pradell de la Serra 

Can Pradell de la Serra, d’estil senyorial, amb façana esgrafiada i una elegant galeria d’arcades,va ser 

reconstruït de tal manera durant el segle xix. Malgrat el seu estat d’abandonament, cal destacar, a més de 

la casa, la font i la magnífica pallissa, construïda l’any 1842 i actualment transformada en un restaurant. Al 

davant hi ha l’era, amb part del sardinell que l’envoltava.  

Vora la pista sobresurt un plàtan majestuós, punt de referència dels coneixedors d’aquest territori. 

Deixem Can Pradell i seguim per la pista que duu al santuari del Corredor.  

 

 

Opció Menuts: 

Seguir el SL C 71 pel bosc de la Puig i Can Clarens fins a Vallgorguina. 

A pocs metres de Can Pradell prenem a l’esquerra un caminoi que entre volts i revolts planeja suaument 

cap a llevant. 

El bosc de la Puig 

Al bosc de la Puig, com a bona part del terme de Vallgorguina, aquí 

es pot observar l’existència d’un bosc mixt on es barregen espècies 

quercínies (alzina, alzina surera, roure) i pins, amb predomini d’uns 

o altres segons l’orientació i el grau d’intervenció humana. En 

aquesta part de la serra del Corredor, així com en el veí Montnegre, 

destaca l’abundància d’uns boscos força originals i d’elevat interès 

paisatgístic i ecològic: les suredes. L’alzina surera creix bé sobre sòls 

sorrencs pobres en nutrients, cas del sauló (sorra granítica) que 

trobem en aquestes muntanyes. Afavorida des dels segles XVIII i XIX 

per la indústria del suro i el desenvolupament de la vinya, la seva 

explotació s’ha mantingut fins als nostres dies. 

Juntament amb l’alzina surera, a les zones més ombrívoles abunden 

les alzines i els roures, mentre els vessants més assolellats són 

preferits pels pins pinyers. Al seu voltant es desenvolupa un 

sotabosc dens i variat. Així, tenim un estrat arbustiu alt format per 

espècies com el bruc boal i l’arboç, arbusts més baixos com la gòdua, l’argelaga negra, les estepes, la roja i 

el galzeran. Nombroses lianes com el lligabosc, l’aritjol, l’heura o l’esbarzer donen al bosc un aspecte 

selvàtic. 

El camí continua per l’obaga ombrívola fins que, després d’una sèrie de revolts, s’obre a la llum. Resseguim 

la carena i, quan el camí tomba a la dreta, veiem la masia de Can Clarens.  

 

La solella de Can Clarens 

La masia de Can Clarens, situada al bell mig d’un petit replà de la solella del mateix nom, data del 1776, i 

d’aleshores ençà el seu ús agrícola s’ha vist desplaçat per altres com el residencial. Actualment és un 

centre d’educació ambiental i casa de colònies. Aquest indret ofereix esplèndides panoràmiques del 

Montnegre de Ponent (767 m) cap a l’oest, i de la serra de les Mules (532 m) a l’est. La foscor dominant 

dels alzinars, recollida en el mateix nom del Montnegre, s’enriqueix amb una variada gamma de tonalitats 



que fan d’aquest paisatge un mosaic de colors boscans: brunencs de les alzines sureres, blavencs de les 

clapes de pinastres, d’un verd viu dels pins pinyers, groguencs d’arbres de ribera… En la llunyania, 

harmònicament disposades, es poden apreciar algunes masies envoltades de camps. 

Deixem Can Clarens pel camí carreter que creua les feixes i enfila la baixada entre alzines sureres i pins 

pinyers. En un ràpid descens ens trobem davant del pont de la riera de Can Vilar, que travessem per 

retornar al nucli de Vallgorguina. 

Si s’ha arribat amb temps es pot visitar l’exposició del Dolmen de Pedra Gentil a c. de l’Església 13. 

Tanquen a les 14h. 

Després caldrà agafar els cotxes per pujar per la pista forestal fins al Santuari del Corredor i trobar-se amb 

el grup dels grans per dinar. 

 

Opció general: 

Des de Can Pradell seguirem el GR-92 fins a arribar al 

Santuari del Corredor. Anem alternant trams de 

pista forestal transitada amb trams de corriol 

pujador amb el pis en mal estat, que ens permet fer 

drecera dels diversos revolts del camí principal. 

Reagrupament i dinar: 

Al voltant del santuari hi ha una esplanada ampla 

per poder seure i dinar. Al bar hi podrem fer el cafè. 

Des de l’esplanada del Santuari podem gaudir, si el 

dia ho permet, de la visió de Collserola, Montserrat, 

la Mola de Sant Llorenç i la Serra de l’Obac. 

Tornada grans: 

Refarem el camí de pujada pel mateix  GR. Però en arribar uns metres abans de Can Trull, trencarem per un 

corriol fortament baixador pel bosc de la Puig, que en unes quantes ziga-zagues de camí ens mena fins al SL 

C71 que hauran fet els petits pel matí de baixada cap a Can Clarens. 

 

NOTES: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació 
Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats 

del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus 
pares o altres familiars que se’n faran responsables. 

                                                           
1
 Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 



Mapa: 

Montnegre-Corredor. Editorial Alpina, 2009 

 

 
 



Mapa de l’Opció Menuts: 

Quadríptic El Dolmen de pedra Gentil. Descobrim l’entorn de Vallgorguina (I). Parc del Montnegre i el Corredor. Excursions senyalitzades de la Diputació de Barcelona. 

 

 


