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; SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

17a Etapa: COLL DE CAN BORDOI - TORRASSA DEL MORO 

COLL DE P ARPERS - SANT BARTOMEU DE CABANYES - ROCA D'EN TONI 

SANT MATEU - COLL DE FONT DE CERA 

HORARI PREVIST 

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

Àrea ****. Esmorzar. 

Coll de Parpers. Inici de l'excursió. 

Sant Bartomeu de Cabanyes. Reagrupament. 

Roca d'en Toni. Reagrupament. 

Sant Mateu. Reagrupament. 

Coll de Font de Cera. Final de l'etapa. 
Sortida cap a *****. 

*****. Dinar 
Sortida cap a Vilanova. 

Vilanova i la Geltrú. 

13 de març de 2005 

7 h 

8 h 
8,30 h 

9, 15 h 

10,05 h 
10,15 h 

1 1, 15 h 
1 1.25 h 

12,00 h 
12, 15 h 

13,15 h 
13,25 h 

13,45 h 
16,30 h 

18,00 h 

Notes.-

** 

** 

** 

** 

** 

Esrnonarern a *****. En arribar al Coll de Font de Cera els autocars ens portaran a **** 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 rniija hora abans de l 'hora prevista per a la sortida). 
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SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

17a Etapa: COLL DE CAN BORDOI - TORRASSA DEL MORO 

COLL DE PARPERS - SANT BARTOMEU DE CABANYES - ROCA D'EN TONI 

SANT MATEU - COLL DE FONT DE CERA 

13 de març de 2005 

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

Aquesta és una agradable excursió per la Serralada Litoral, transitant sempre per la seva part més elevada 
i allunyats de la costa. El paisatge, quasi sempre amb vegetació frondosa, és plenament representatiu del 
bosc mediterrani. 

Degut al llarg quilometratge de l'etapa s 'ha neutralitzat el seu primer tram, del Coll de Can Bordoi al 
Coll de Parpers, que travessa algunes urbanitzacions. Així doncs, començarem a caminar al punt quilo
mètric 7,62 (Coll de Papers) amb la qual cosa el quilometratge total queda reduït a 15.25 km. 

Horari 
Parcial 

0:00 

Horari 
Total 

0:00 

Distància (km) 

0,000 

Coll de Can Bordoi (315 m).- Es creua la carretera B-510 de Llinars a Dosrius i es pren la pista de terra 
de l'esquerra. L'esmentada carretera, en direcció nord, i una drecera que l'escurça, portarien en uns 15 
minuts a Llinars del Vallès. 

0:03 0:03 0,200 

Can Bordoi. Es dóna la volta a la masia i en una bifurcació es pren una pista més petita, molt agradable. 

0:20 0:23 1,570 

Bifurcació.- Un cop s'ha deixat un camp a l'esquerra i superada una curta pujada, es deixa la pista i s'aga
fa un camí a la dreta en pujada. 

0:05 0:28 l,820 

Bifurcació.- Es surt del bosc i es reprèn la pista cap a la dreta. En la propera bifurcació es pren la pista de 
la dreta. 

0:03 0:3 1 2,040 

Bifurcació.- Es pren la pista que puja a l'esquerra. 
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0:05 0:36 2,365 

Torrassa del Moro (413 m).- Edificació considerada d'època romana o poc posterior. S'agafa un camí 
que baixa a l'esquerra. 

0:03 0:39 2,590 

Bifurcació.- El camí mor en una pista que cal prendre cap a la dreta. 

0:07 0:46 3,180 

Can Puigverd.- Masia que es deixa a l'esquerra. 

0:04 0:50 3,455 

Pedrera.- A la dreta i conjunt de cases a l'esquerra. La pista segueix baixant. 

0:03 0:53 3,670 

Bifurcació.- Es pren la pista ampla que segueix a l'esquerra i es deixa l'entrada a la pedrera a la dreta. 
Aquesta mateixa pista de la dreta portaria en 1,5 km a l'ermita de Sant Esteve del Coll, amb punt d'aigua i 
amb un arboç gegantí a 50 metres catalogat com a "arbre monumental" per la Generalitat. 

0:02 0:55 3,925 

Coll (270 m).- Es travessa la carretera BV-5103 de Cardedeu a Dosrius. Entrada de la urbanització "Zona 
residencial Sant Carles". El GR 92 segueix per una pista estreta que es troba a l'esquerra de l'entrada a la 
urbanització. Als pocs metres es voreja un camp per la dreta i el camí puja tot seguint una línia elèctrica. 

0:02 0:57 4,090 

Bifurcació.- El GR deixa la línia elèctrica a l'esquerra i puja, tombant a la dreta, entre el bosc i uns petits 
camps. 

0:06 1:03 4,400 

Camps.- Es deixen uns camps, el camí s'eixampla i entra en el bosc. 

0:02 1:05 4,550 

Entroncament.- Es pren una gran pista a l'esquerra, prop de les primeres cases de la urbanització, a la 
qual s'entra. Atenció si es va en sentit contrari. Es deixa un carrer a l'esquerra. 

0:03 1:08 4,780 

Avinguda del Maresme.- Travessa la urbanització. 

0:14 1:22 5,745 

Sortida de la urbanització.- Es continua per la ampla pista sense asfaltar. 

o: 11 1:33 6,545 

Bifurcació. Lloc anomenat Pla de l'Espinal. Continuar recte. Per la pista de la dreta comença el GR 97- 1. 

0:12 1:45 7,445 

Urbanització de Coll de Parpers.- S'hi entra per un carrer asfaltat. 
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0:02 1:47 7,620 

Coll de Parpers (295 m).- Es travessa l'antiga carretera C-1415 de Granollers a Mataró i es pren una 
drecera que entra en el bosc. Tot seguit, es travessa una ampla pista i es continua pel camí de més a la 
dreta. 

0:03 1:50 7,865 

Bifurcació.- Dins del bosc; el GR segueix a la dreta, tot pujant i més estret. 

0:05 1:55 8,195 

Bifurcació.- Es surt a rampla pista i es pren a l'esquerra. Atenció si es va en sentit contrari. Immediata
ment es deixa a la dreta l'entrada del berenador dels Àngels, amb zona d'esbarjo i lloc per menjar i fer 
foc. 

0:06 2:01 8,680 

Bifurcació.- Es deixa l'ampla pista per entrar per un camí a la dreta que s'endinsa en el bosc. Immediata
ment es deixa un camí a la dreta. 

0:08 2:09 9,240 

Pineda.- Un cop creuada es troba un gran roc que barra el pas. Es gira a l'esquerra tot deixant darrera dos 
canuns. 

0:01 2:10 9,310 

Bifurcació.- S'empalma amb l'ampla pista anterior que tot seguit es deixa per un camí que puja a la dreta. 

0:07 2:17 9,770 

Bifurcació.- Es deixa el camí per agafar un corriol que, en forta pujada, gira a l'esquerra. 

0:02 2:19 9,855 

Bifurcació.- Es deixa a la dreta un camí amb una tanca. Immediatament es gira a l'esquerra i a la dreta 
prenent un corriol que entra en el bosc en forta pujada. 

0:02 2:21 10,150 

Bifurcació.- Es deixa a la dreta una pista i es segueix el corriol del davant, que es mostra irregular en el 
seu traçat i en la seva amplada. Més endavant es deixa un altre camí a la dreta. 

0:06 2:27 10,540 

Pedrera.- A l'esquerra hi ha el límit d'una important pedrera. El camí ha esdevingut una pista. Es deixa 
una pista a la dreta. 

0:07 2:34 11,095 

Coll de Sant Bartomeu (385 m).- Poc abans s'ha deixat una pista a la dreta i una altra a l'esquerra. Es 
travessa la carretera BV -5106 de la Roca del Vallès a Òrrius tot continuant per la pista del d'enfront. 

0:02 2:36 11,260 

Sant Bartomeu de Cabanyes.- Ermita romànica del segle Xll, que queda a la dreta. Esplanada. 
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0:01 2:37 11,325 

Bifurcació.- Es deixa l'ampla pista i es pren un camí carreter a la dreta. 

0:07 2:44 11,800 

Bifurcació.- Es troba un camí, el qual es segueix a la dreta. Es va pel vessant est del turó dels Céllecs. 

0:10 2:54 12,505 

Bifurcació.- S'arriba altre cop a la pista, la qual es segueix cap a la dreta. Atenció s� es va en sentit con
trari. 

0:06 3:00 13,045 

Can Tarascó (390 m).- Es deixa la masia a la dreta. També a la dreta, el PR-C 36 portaria en unes 3 ho
res a Granollers. 

0:03 3:03 13,295 

Esplanada.- Es segueix la pista a resquerra. 

0:17 3:20 14,495 

Bifurcació.- Cal prendre la pista de la dreta en direcció Sant Mateu (rètol indicador). 

0:06 3:26 14,975 

Camp de tir "la Maresma".- Queda a la dreta, hi ha una bella panoràmica sobre el Vallès. 

0:05 3:31 15,445 

Hípica Cabrils.- Queda a l'esquerra. 

0:03 3:34 15,720 

Roca d'en Toni (430 m).- Monument megalític, Sepultures medievals en la part superior, al costat d'uns 
XIprers. 

0:09 3:43 16,490 

Creu de Can Boquet (360 m).- Es deixa a l'esquerra la pista que va a Vilassar. 

0:13 3:56 17,530 

Can Bernadó (420 m).- La masia i la torre de comunicacions queden a l'esquerra. 

0:04 4:00 17,880 

Bifurcació.- Es deixa la pista més important i se n'agafa una altra a la dreta, més petita. 

0:07 4:07 18,420 

Font de Sant Mateu.- A la dreta. El GR deixa la pista i pren un camí a l'esquerra que s'enfila dins del 
bosc. 

0:04 4:11 18,730 

Sant Mateu (495 m).- Ermita romànica situada en un estratègic cim de la carena que delimita dues co-4 



marques, Vallès i Maresme, amb àmplia panoràmica d'ambdues. 

0:04 4:15 19,095 

Bifurcació.- Es deixa a l'esquerra el camí que porta a Mas Riera per agafar-ne un altre a la dreta que tra
vessa un prat per després girar a l'esquerra tot retrobant la pista que s'havia deixat en la font de Sant Ma
teu. 

0:03 4:18 19,300 

Trencall.- A l'esquerra es deixa l'altra entrada del Mas Riera. 

0:02 4:20 19,460 

Can Gallemí (300 m).- Es passa per l'esquerra de la casa. El camí va esdevenint molt erosionat. Baixada 
amb bones panoràmiques. Cal, però, posar molta atenció a no perdre l'equilibri o a torçar-se un peu. En 
cas de que el sòl estigui humit, aquest tram és poc recomanable i és millor anar per la pista principal, si
tuada més al sud de Sant Mateu i que es pot prendre en el pk. 17,380. 

0:12 4:32 20,310 

Entroncament.- Es desemboca en la pista principal, que es pren cap a la dreta. Atenció si es va en sentit 
contrari. 

0:02 4:34 20,460 

Bifurcació.- Es deixa la pista per agafar un camí que mena a un pla elevat a la dreta. Un cop en el pla cal 
estar atent i trobar el camí que entra en el bosc al fons a la dreta. Itinerari alternatiu: seguir la pista. 

0:09 4:43 21,135 

Bifurcació.- El camí que es segueix mor en l'anterior pista, que cal seguir a la dreta. Atenció a no equivo
car-se ja que es tracta d'una bifurcació múltiple. 

0:22 5:05 22,570 

Bifurcació.- Es deixa la pista, que gira fortament a l'esquerra, per seguir un camí carreter que segueix rec
te. 

0:05 5:10 22,875 

Coll de Font de Cera (270 m).- Prenent la carretera en direcció sud s'arribaria en uns 30 minuts a Alella 
(drecera possible pel fons de la vall). 
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SERRALADA LITORAL 

L'Espai Natural La Conreria-Sant Mateu-Céllecs se situa a cavall de les comarques del Maresme, el Va
llès Oriental i el Barcelonès. Forma part del sector central de la Serralada Litoral o de Marina. L'Espai 
Natural es troba constituït per tres unitats ben diferenciades: La Conreria, el massís de Sant Mateu i el 
massís de Céllecs. 

Aquesta zona constitueix un dels conjunts granítics més rellevants de Catalunya. És característic d'aques
ta zona l'existència quasi generalitzada d'un gruix més o menys important de roca granítica alterada in si
tu, de textura arenosa, resultat d'un procés de meteorització química: el sauló. 

El clima és mediterrani, amb una certa tendència 
continental a la vessant vallesana i una marcada in
fluència marítima a la maresmenca. La precipitació 
anual mitjana és de 625,5 mm, amb dos màxims de 
primavera i tardor i dos mínims d'estiu i hivern. Hi 
ha una mitjana de 78 dies de pluja a l'any, les neva
des són poc freqüents i les calamarsades es concen
tren a prop de la costa, amb mitjanes de 3 dies/any. 
La temperatura mitjana és de 14,3°C i mostra una 
oscil· lació tèrmica més gran a la vessant vallesana. 

A tota aquesta zona, el volum d'aigües superficials i 
subterrànies és poc important, fins el punt que la 
demanda sobrepassa en molt les possibilitats d'abas

tament propi. Més del 50% del volum d'aigua utilitzada per a usos urbans, industrials i, en menys impor
tància, agrícoles prové d'aigua d'importació del Ter. El règim hídric condiciona cursos torrencials de ca
ràcter típicament mediterrani, on la major part de la xarxa de drenatge només duu aigua després de plu
ges m�s o menys intenses i durant un període de temps variable. 

Es distingeixen a la zona, les comunitats vegetals següents: 

Alzinar litoral típic: la seva presència és testimonial, a les zones menys alterades de la serralada. 
Alzinar amb roure cerrioide: confinada a les valls mes ombrívoles del vessant del Vallès. 
Sureda: amb presència residual a la serra, que s'interpreta com una reminiscència d'extenses explo
tacions de suro existents antigament. 
Pinedes: són les unitats que ocupen una major extensió a la Conreria-Sant Mateu-Cèllecs. En tro
bem de dos tipus: les pinedes de pi blanc i les de pi pinyer. 
Garriga: la trobem ocupant les parts culminals d'algunes carenes. 
Brolles: són comunitats que apareixen per destrucció de l'alzinar. La més representada a la zona és 
la brolla d'estepes amb bruc boal. 

Quant a la flora, es comptabilitzen a la Conreria-Sant Mateu-Cèllecs més de 60 espècies d'algues, més de 
500 de fongs, unes 140 de líquens, prop de 100 de molses i hepàtiques, una vintena de falgueres i equi
sets i més de 1.000 tàxons de plantes superi
ors. 

L'estructura paisatgística en mosaic i l'elevada 
diversitat de formacions vegetals donen com a 
resultat un elevat nombre d'espècies de verte
brats presents a la Conreria-Sant Mateu
Cèllecs. Hi trobem més de 250 espècies de 
vertebrats: 

Unes 10 espècies d'amfibis (gripau co
mú, reineta, salamandra ... ) 
Més de 10 espècies de rèptils (llangar
daix, sargantana, vidriol, serp verda, 
tortuga mediterrània, escurçó ... ) 
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Més de 200 espècies d'aus, prop de 100 de les quals nidifiquen a la zona (gaig, mallarenga, cargo
let, esparver, cucut, mussol i gamarús, oreneta, picot verd, merla ... ) 
Més de 20 espècies de mamífers (eriçó, mussaranya, esquirol, porc senglar, conill, guineu, ratolí de 
bosc, gat mesquer ... ) . 

Pel que fa al patrimoni arqueològic i arquitectònic destaquen: 

Conjunt de monuments megalítics de la 
ruta prehistòrica de la Roca del Vallès. 
Poblat ibèric de Castellruf 

Ermita de Sant Bertomeu de Cabanyes 

Poblat ibèric de Céllecs 
Poblat ibèric de Burriac 
Poblat ibèric de la Cadira del Bisbe 
Castell de Burriac 
Ermita de Sant Mateu 
Ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes 
Dolmen de la Roca d'en Toni 
Diverses masies d'interès històric. 

Podem destacar Can Boquet amb l'ermita de Sant Salvador. Quan a fonts, en trobem una gran quantitat 
repartides per tot el territori; n'hi podem trobar a la majoria dels torrents. Només al terme municipal 
d'Argentona n'hi ha catalogades més de cent. 

Informació 

Consorci del Parc Serralada Litoral 
Tel. 937 54 0 024 
Fax: 937 540 022 
a/e: p slitoral@diha es 

Avinguda Onze de Setembre, núm. 53 1 er. 
08349 Cabrera de Mar 

Centre de Documentació del Parc de la Serralada Litoral 
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
Marqués de Barberà, 9 
08339 Vilassar de Dalt 
Tel. i Fax: 937 507 488 
a/e: serraladalitoral@eresmas com 

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