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SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

16a Etapa : VALLGORGUINA - EL CORREDOR - PUIG DE L'AGUILAR 

SANT ANDREU DEL FAR - TURÓ DEL VENT - COLL DE CAN BORDOI 

13 de febrer de 2005 

HORARI PREVIST 

Sortida de la Plaça de l'Estació de Vilanova i la Geltrú. 7 h 

Àrea del Montseny. Esmorzar. 8,30 h 
9 h 

Vallgorguina. Inici de l'excursió. 9,30 h 

Casa del Trull. Reagrupament. 10,35 h 

10,45 h 

El Corredor. Reagrupament. 11,15 h 
11.25 h 

Puig de l'Aguilar. Reagrupament. 12,15 h 
12,25 h 

Sant Andreu del Far. Reagrupament 12,55 h 
13,05 h 

Coll de Can Bordoi. Final de 1'etapa. 13,50 h 
Sortida cap a Llinars del Vallès (o a Sant Celoni). 13,55 h 

Llinars del Vallès (o Sant Celoni). Dinar 14,15 h 
Sortida cap a Vilanova. 17,00 h 

Vilanova i la Geltrú. 18,30 h 

Esmorzarem a l'Àrea del Montseny. En arribàr al Col1 de Can Bordoi els autocars ens portaran a Llinars del Val1ès (o a Sant 
Celoni) on dinarem. 
Tingueu en compte que l'organització sempre pot modificar aquesta previsió d'horari en funció de com es vagi desenvolu
pant l'etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 
Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 

Intenteu seguir els horaris previstos, és a dir, no correu ni aneu massa LENTS!! 
Atenció: La Secció de Senders disposa d'un telèfon mòbil (680102567). Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dis
sabte abans de l'excursió o el mateix diumenge utilitzeu només aquest telèfon. (Els dissabtes de 14h a 16h i el diumenge a 
partir de rni�a hora abans de l'hora prevista per a la sortida). 
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SECCIÓ DE SENDERS 

AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

16a Etapa : VALLGORGUINA - EL CORREDOR - PUIG DE L'AGUILAR 

SANT ANDREU DEL FAR - TURÓ DEL VENT - COLL DE CAN BORDOI 

13 de febrer de 2005 

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

Tot continuant per terres interiors, el GR-92 ens portarà pel Parc Natural del Corredor, travessant-lo de 
punta a punta pel seu bell mig per una zona de relleu amable acompanyats de la típica vegetació mediter
rània. Durant el recorregut trobarem algunes masies força interessants com ara El Pradell de la Serra i El 
Trull i les ermites del Corredor i de Sant Andreu del Far; també passarem prop d'un poblat ibèric, situat 
al turó del Vent, i de les ruïnes del Castell Vell des d'on es pot gaudir d'una esplèndida panoràmica sobre 
el Vallès. 

Horari 
Parcial 

0:00 

Horari 
Total 

0:00 

Distància (km) 

0,000 

Vallgorguina (222 m).- Se surt per la carretera en direcció a Sant Celoni. Al final del poble s'agafa el 
carrer Montseny, que surt a mà esquerra. 

0:02 0:02 0,100 

Pont sobre la riera de Vallgorguina.- Es passa i un cop a l'altre costat se segueix la pista asfaltada de la 
dreta entre els camps i la riera tot seguint-la aigües avall. Paisatge rural i de ribera. 

0:08 0:10 0,650 

Depuradora.- Es deixa un camí a l'esquerra i es pren un sender que queda enfront i s'endinsa en una plan
tació de plàtans sempre prop de la riera. Una mica més endavant queden dos trencalls a l'esquerra. 

0:04 0:14 0,950 

Cruïlla.- Tot seguit se surt a la pista que ve de l'altre costat de la riera i que uns 200 metres més enrera 

passa per una casa de pagès (la Quintana). 

0:01 0:15 1,000 

Trencall.- S'agafa el camí del mig que puja amb força. Per la pista de la dreta s'aniria a parar a la Rectoria 
Vella, en uns 3 minuts. 
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0:04 0:19 1,150 

Trencal1.- A la dreta; el sender segueix amunt. 

0:10 0:29 1,600 

Bifurcació.- Es deixa un camí que surt a l'esquerra i uns pocs metres més enllà un altre que surt a la dreta. 

0:09 0:37 1,900 

Entroncament (320 111).- S'enllaça arnb la pista principal del Corredor. Davant hi ha Can Pradell de la 

Serra, una esplèndida masia, amb servei de bar, restaurant i allotjament en projecte. A tocar de la pista hi 
ha una font. Se segueix per la pista en direcció sud. 

0:03 0:40 2,100 

Bifurcació.- A mà esquerra, se segueix per la pista. 

0:04 0:44 2,400 

Bifurcació.- Es deixa la pista i s'agafa un corriol que s'enfila a mà esquerra. 

0:07 0:51 2,700 

Encreuament.- Es creua un camí i es continua pel que se seguia. 

0:03 0:54 2,850 

Entroncament.- Es retroba la pista principal que es pren a l'esquerra. 

0:05 0:59 3,100 

Bifurcació.- A mà dreta es deixa una pista que va en direcció oest. 

0:02 1:01 3, 180 

Bifurcació.- S'agafa una drecera que surt a l'esquerra i puja. 

0:04 1:05 3,350 

Entroncament (480 m).- Es retroba la pista i es pren a l'esquerra. Enfront hi ha la casa del Trull i una al
zina esplèndida. 

0:08 1:13 3,900 

Bifurcació.- S'agafa una pista menor que trenca a mà esquerra. 

0:05 1:18 4,200 

Bifurcació.- Es deixa la pista i s'agafa el camí que surt a la dreta en direcció sud-oest, ample però irregu

lar. 

0:03 1:21 4,350 

Entroncament.- S'enllaça de nou amb la pista principal que se segueix a l'esquerra i immediatament s'aga

fa la drecera que surt una mica amagada, també a mà esquerra. 

2 



0:03 1:24 4,500 

Retrobament amb la pista principal que ja no es deixa fins a arribar al santuari del Corredor. 

0:13 1:37 5,430 

El Corredor (632 m).- Església dedicada a la Mare de Déu dels Socors del Corredor. Servei de bar. Cen
tre d'Infonnació del Parc Natural. Obert dissabtes i festius de 11 a 15 h. A l'alçada del santuari el sender 
deixa la pista, puja una mica a l'esquerra i continua per un camí pel bosc que baixa bastant paral' lel a la 
pista. 

0:08 1:45 6,030 

Línia elèctrica.- Es creua i es continua per la mateixa pista. 

0:04 1:49 6,330 

Bifurcació.- El camí s'ajunta a un altre que ve per l'esquerra d'una antiga pedrera (les Roques de Mataró). 
Uns metres més enllà es creua una pista ben fressada i se segueix avall. 

0:07 1:56 6,840 

Aparcament de l'àrea d'esplai.- Es gira a mà esquerra, s'agafa la pista que baixa cap el sud i es fica en una 
plantació de pins on passa a ser un corriol que baixa pel fondal. 

0:04 2:00 7,090 

Bifurcació.- Es pren un camí ample que, a la dreta, va a parar al cap de poc a la porta d'un càmping. 

0:01 2:01 7,140 

Bifurcació.- Seguint el camí es gira avall, cap a l'esquerra, als pocs metres es troba un trencall on es pren 
la pista de la dreta. 

0:11 2:12 7,940 

Bifurcació.- De nou s'arriba a la pista principal. Davant surt la pista que condueix a Ca l'Arenes, seu de 
l'Escola de Natura del Corredor. El GR segueix a l'esquerra, per l'esmentada pista principal, direcció a 
Sant Andreu del Far. 

0:10 2:22 8,580 

Bifurcació.- A la dreta es deixa la pista que duu a Can Miloca. 

0 :02 2:24 8,680 

TrencalL- Es deixa la pista per agafar un trencall a mà esquerra. 

0:05 2:29 9,070 

Puig de l'Aguilar (525 m).- Es una zona carenera amb bosc frondós; s'agafa el camí que baixa fort, a mà 
dreta. 

0:10 2:39 9,720 

Encreuament.- Es creua un camí que va aproximadament de sud a nord. 
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0:04 2:43 10,000 

Cruïlla.- Es deixa el camí més fressat que baixa cap al sud-oest i se segueix endavant. 

0:04 2:47 10,250 

Bifurcació.- Es pren una pista cap a dreta. 

0:03 2:50 10,440 

Entroncament.- Es retorna a la pista principal, que se segueix a l'esquerra. Bonica barreja de camps i 
bosc. 

0:07 2:57 10,990 

Sant Andreu del Far (430 m).- Ermita i casa de colònies. 

0:13 3:10 11,940 

Bifurcació.- Es deixa la pista i s'agafa una drecera que s'enfila a mà dreta. També es pot seguir per la pis
ta principal, que a partir d'aquí disposa d'un camí per a vianants. En aquest mateix punt, i més a la dreta, 
comença un camí marcat pel Servei Colònies de Vacances amb dues ratlles grogues que en una mitja ho
ra porta a Llinars. És el camí d'accés a la casa de colònies d'Alfar. 

0:07 3:17 12,370 

Entroncament.- Es retroba la pista principal, que es pren a la dreta pel camí de vianants. Ja no es deixarà 
fins a Can Bordoi. 

0:05 3:22 12,690 

Poblat ibèric.- Situat en el Turó del Vent (385 m). 

0:11 3:33 13,460 

Bifurcació.- El trencall que surt a mà dreta conduiria al Castell Vell (a uns 100 metres). Les ruïnes del 
Castell es poden visitar i ofereixen una esplèndida panoràmica sobre el Vallès. 

0:07 3:40 14,030 

Coll de Can Bordoi (315 m).- Hi passa la carretera de Llinars del Vallès a Dosrius. 
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SERRA DEL CORREDOR 

Les muntanyes del Corredor s'alcen damunt un gran bloc granític. El granit és una roca aparentment dura 
i resistent que, en ambients humits i amb temperatura benigna, es descompon i esdevé un material tou de 
textura sorrenca anomenat sauló. La disgregació del granit al llarg de milers d'anys ha originat el relleu 
suau d'aquestes terres cobertes d'un gruix considerable de sauló. En alguns indrets l'erosió dels materials 
saulonencs ha deixat al descobert la roca mare, que apareix en forma de grans boles o blocs arrodonits. 

On les masses rocoses són prou importants, l'explotació del granit per fer llambordes i altres peces per a 
la construcció va ser rendible cap a la meitat deI segle XX. En alguns indrets encara es poden veure els 
talls a les roques i els efectes de l'escarpa dels picapedrers. 

El pi pinyer és un dels arbres més abundants d'aquestes muntanyes. El distingim d'altres pins per la for
ma de la capçada, arrodonida i en forma de copa. Els seus pinyons són comestibles i objecte 
d'aprofitament forestal. Les pinedes de pi pinyer, molt esteses al Corredor, són una etapa transitòria en 
revolució del paisatge. Les vinyes, les pastures i els camps, en ser abandonats, són colonitzats per pins. 
A la llarga, però, sota els pins es creen les condicions idònies per a la instal· lació de l'alzina, que neces
sita ombra i un bon sòl per prosperar. Els pins, necessitats de sol, difícilment germinen quan els arbres 
s'espesseixen i el bosc és ocupat progressivament per plantes pròpies de l'alzinar. Durant molts anys, pe
rò, subsisteixen els pins vells de grans dimensions damunt un estrat d'alzines i arboços d'alçades més 
modestes, tal i com es pot observar en diversos paratges d'aquesta zona. 

A mesura que el bosc es fa més atapeït i intransitable, esdevé l'ambient adequat per al mamífer més gran 
que viu en aquestes contrades: el porc senglar. Si ens fixem bé podrem descobrir a les vores dels camins 
les seves furgades. El senglar d'aspecte primitiu i pelatge llarg i resistent, està perfectament adaptat per 
moure 's en boscos espessos. 

*************************** 

CAN PRADELL DE LA SERRA 

Can Pradell de la Serra és una gran masia d'estil senyorial amb façana esgrafiada i una elegant galeria 
d'arcades que va ser reconstruïda durant el segle XIX. Cal destacar, a més de la casa, la font i la magnífi

ca pallissa, construïda el 1842, i l'era que té al davant amb part del sardinell que l'envoltava. Actualment 
hi ha un restaurant. 

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

*************************** 

SANTUARI DEL CORREDOR 

El santuari del Corredor es troba al punt més alt de la serra 
del seu nom, a 632 m d'altitud, en un paratge molt pintoresc, 
dins del terme municipal de Dosrius. És un centre de devoció 
comarcana i té una gran tradició l'aplec del dilluns de Pasqua. 
L'ermita és esmentada des del 1544 i fou reconstruïda entre 
els anys 1576-1583; és un edifici d'estil gòtic tardà, de nau de 
creu llatina i campanar quadrat; té un petit cambril. S'hi vene
ra la imatge de la Mare de Déu dels Socors, una marededéu 
trobada segons la tradició, i conserva un retaule plateresc. 

Al costat del santuari hi ha un restaurant (obert dissabtes i 
festius Tel. 938410495 /608322304). 

*************************** 
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SANT ANDREU DEL FAR 

L'església de la parròquia de Sant Andreu, dita inicialment de Bonaconjunta, és 
esmentada des del 1164 i fou sufragània de la parròquia de Llinars fins al 1597. 
Actualment pertany al municipi de Dosrius i juntament amb la gran masia de 
Can Guinard fonna un conjunt de població disseminada. L'actual edifici de 
l'església data del segle XVI, d'estil gòtic tardà, amb la façana acabada per un 
massís campanar de torre quadrada. Al cementiri hi ha tombes del comtes de 
Bell-lloc, propietaris de la propera masia de Can Bosc on s'havia instal·lat un 
pavelló de caça i observatori que fou destruït durant la guerra civil. El proper 
castell del Far, que determina e1 nom de la parròquia des del segle XV, es troba 
en el veí tenne de Llinars. 

Hi ha un restaurant i una casa de colònies (Servei Colònies Vacances Tel. 
934301606). 

*************************** 
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