La Vall d´Olzinelles
(Parc N. del Montnegre)
Introducció:
El parc es troba entre les comarques del Maresme i el Vallès Oriental. És un espai protegit per un
pla especial des de l’any 89, que inclou els massissos del Montnegre i el Corredor. Formen part de
la Serralada del Litoral.
El terreny granític i el clima humit i temperat són el marc idoni per l’alzina surera afavorida des
d’antic per l’extracció del suro. També el pou de glaç de Can Draper o els forns de pega de Can
Valls, són testimoni de l’aprofitament humà dels recursos de la zona per part de l’home.
La varietat de boscos: alzines, roures, pi pinyer, castanyers i de ribera, amb exemplars realment
excepcionals, juntament amb les amples panoràmiques del Montseny i el Corredor, fan d’aquesta
vall una variada i bonica excursió.
Característiques de l’itinerari:
L’itinerari transcorre quasi íntegrament per pistes forestals.
S’inicia a les rodalies de Vallgorguina, enfilant-se suaument fins al collet de la Roca del Diable des
de on començarem a davallar fins a les rodalies de Ca l’Agustí. Després anirem pujant suaument
per una petita vall fins a arribar a un racó molt maco on hi ha un petit envasament.
Tornarem de nou cap a Ca l’Agustí i farem el dinar a un altre racó especial: la font de Lurdes. El
total del recorregut és de 6,5 Km. Si el grup te ganes de fer un petit passeig després de dinar,
podem fer un tram de 2 km més fins als forns de pega de Can Valls.
Els desnivells són molt suaus: 50 m de pujada a la primera part i uns 80 m a la segona
Plànol

Temporalització:
A la temporalització s'hi han inclòs les parades per fer explicacions i petits descansos, el temps
s'ha comptat amb marges prou amplis. Per tant, és orientativa i pot tenir petites variacions en
funció del ritme del grup i a l’itinerari que els guies decideixin en funció al grup.
09:00
09:15
09:45
10:30
11:10
12:35

Trobada a Alella (Pista Exterior Pavelló)
Sortida d’Alella
Trobada i esmorzar
Comencem la caminada
Coll de la roca del diable
Petit embassament. Descans.

12:45
13:30
14:15
15:30
16:30

Reprenem la passejada
Font de Lurdes. Dinar.
Reprenem la passejada (tram optatiu)
Marxem
Arribada a Alella

Recomanacions:
Alimentació: Portar aliments per a dos àpats lleugers: esmorzar i dinar. El dinar el deixarem a
l’autocar. Beguda, portar mínim 50 cl per la caminada (a part de la del dinar).
Equipament: Calçat apropiat (com a mínim bambes de sola gruixuda), gorra, motxilla petita,
cantimplora, bastó d’excursionista. Si el temps és insegur: protecció per a la pluja (capelina,
paraigua).

