
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV 

Nom de l’excursió:  Gallecs: un espai rural i agrari al cor del Vallès 

Indret:   Espai d’interès natural de Gallecs Data: diumenge 13-11-2022  

Temps aproximació amb cotxe:  35 minuts (37 kms.) Temps de marxa (sense parades):  3 h. 30 mnts. 

  

DIFICULTAT 
El grau de dificultat s’indica 
d’acord amb la taula que hi 
ha al final de la fitxa 

   Severitat del terreny:  1 
 

  
 Dificultat d’orientació:  1 

Dificultat desplaçament: 2   Esforç necessari: 1 

  
Desnivell de pujada:  + 151 mts. Desnivell de baixada:  - 151 mts. 

Desnivell acumulat:  Distància:  13 kms. 
Tipus de recorregut (linial/circular):  circular 
Grau de dificultat: ruta planera que la poden fer persones de totes les edats, ja que hi ha molts trams 

on podem retallar i fer una ruta secundaria. 
 

  
Responsable i telèfon de contacte:  Toni Hosta  609 47 50 41 – Guiatge i comentaris: Lluís Hosta 
Nº màxim d’assistents:  30 Nombre real d’assitents:       
Hora de sortida:  8:10 h. Lloc de sortida: aparcament La Quintana  

Lloc i hora d’inici de la caminada: a les 9 h. al 
parquing de  l’àrea de Can Mainou 

Data màxima d’inscripció:       11-11-2022 

 
 
Què és l’espai rural de Gallecs? 
 
Gallecs és un espai rural de 733,52 hectàrees, situat a quinze quilòmetres al nord de Barcelona, que conserva 
els seus valors naturals i paisatgístics en un entorn altament antropitzat. La principal activitat de l’espai és 
l’agrícola, àmbit en el que s’està portant a terme la conversió a l’agricultura ecològica. És també, l’espai lliure 
referent, cultural i de lleure de les poblacions veïnes, i esdevé un pulmó verd al servei de la Regió 
Metropolitana de Barcelona i d’un entorn intensament urbanitzat de més de 150.000 habitants. 
En aquest context, el model d’espai agrari per a Gallecs, es basa en una gestió més sostenible del territori, en 
termes mediambientals i econòmics.  L’agricultura constitueix la major part de l’espai que conviu amb masses 
boscoses, edificacions, els horts recreatius, els espais verds i els més de trenta quilòmetres lineals de camins. El 
Consorci del Parc de l’Espai d’interès natural de Gallecs n’és l’òrgan gestor. 
 
Descripció ruta i altres informacions d’interés:  
 
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. Haurem 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 a 2/4 de dues. 
 
Punts d’interès que vistarem:  

 església de Gallecs,  
 agrobotiga,  
 aiguamolls de Can Salvi,  
 bassa de can Jornet Xic,  
 Can Cruz,  
 masia i safareig de la Torre d’en Malla,  
 Can Cònsol,  
 Bassa de Can Benito 

 
Track:  
http://www.espairuralgallecs.cat//admin/index.php?pagina=descargar&doc=1562576980-0- 2.gpx 

 
Mapa: 



 
 
Perfil topogràfic: 
 

 
 
Enllaços (web i pdf descarregables):  
http://www.espairuralgallecs.cat/ 

 
 

  Equipament i material imprescindible 
Organització 
 Emisores 
 Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 
 

Individual  
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Manta d’emergència 
 Bastons de tresc 
 Menjar i aigua 
  

Opcional  
 Farmaciola personal 
 Manta d’emergència 
 Tovallola per si ens banyem 
  
 

 



Material tècnic addicional i específic per la sortida:       
 
Informe i valoració final:       
 

 
GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT 
Duresa del terreny 
1 – El terreny no està exempt de riscos 
2 – Hi ha més d’un factor de risc 
3 – Hi ha diversos factors de risc 
4 – Hi ha bastants factors de risc 
5 – Hi ha molts factors de risc 

Dificultat d’orientació de l’itinerari 
1 – Camins i cruïlles ben definits 
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat 
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i 
punts cardinals 
4 – Exigeix navegació fora de traça 
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal 
vorejar 

Dificultat del desplaçament 
1 – Marxa per superfície plana 
2 – Marxa per camins de ferradura 
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular 
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri 
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió 
 

Esforç necessari 
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva 
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva 
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva 
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva 
5 – Més de 10 h de marxa efectiva 

 


