Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: EXCURSIÓ I VISITA A CAN PUJOL

Data: 01-03-2015

Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

No n’hi ha. Sortida a peu des de Vilassar

4 hores + pauses per esmorzar i visita

Grau de dificultat: Baixa

Desnivell:

Grup màxim de 30 persones, prioritat als

Anada +275 / -155. Tornada: +50 / - 170

socis de La Massa.

Distància: 12 km
Anada: 6 km / Tornada: 6 km

Responsables i telèfon de contacte: Jose Fernandez 660.20.23.42
Joan Lluis Zamora 93.753.19.25
Horari:

-

8:50 Plaça del Teatre (9:00 sortida)

-

10:15 Aturada per esmorzar a la Roca d’en Toni.

-

11:00 Visita a la granja Can Pujol.

-

12:00 Final de la visita i retorn.

-

14:00 Arribada

Material:
•

Calçat de caminar, bastons, motxilla,

•

Aigua i esmorzar

Itinerari:
El recorregut transcorre principalment dins el municipi de Vilassar de Dalt, amb alguna
incursió dins el municipi de Vallromanes.
La sortida s’inicia des del punt de trobada a la plaça del Teatre (cota 140 m) i ens dirigim
al Torrent Daniel per travessar el paratge Mas Vidal ascendint per corriols que ens
portaran fins al camí de can Boquet, que creuarem per continuar pels corriols paral·lels a
la pista per tal d’evitar el trànsit de vehicles. A l’alçada del Cami de la Font d’en Dirol ens
endinsarem dins l’àmbit dels rocs de can Boquet fins arribar a la Roca d’en Toni (cota
415 m), punt proposat per esmorzar [3 km].
Reprenem l’excurssió seguint el camí de cal Senyor que ens portarà fins a la cruïlla de El
Mal Pas on agafarem el camí de can Miqueló que descendeix fins al torrent d’en Cuquet.
A l’alçada de can Vidrier abandonarem el camí i girarem a la dreta per continuar per un
seguit de corriols i pistes que ens permetran travessar el torrent de can Miqueló i
descendir en paral·lel al torrent de can Lloveras fins arribar a Can Pujol (cota 260 m)

[6 km].
Visita comentada a les instal·lacions de can Pujol on s’elaboren els formatges “Nevat” i
on tindrem l’oportunitat d’adquirir alguns dels seus productes.
Després de la visita comentada ens dirigirem per corriols situats a l’altre costat del torrent
d’en Cuquet fins a la Creu de can Boquet (cota 310 m) per tot seguit iniciar el descens
pel camí de can Boquet. A l’alçada de can Mayolas girarem a la dreta i abandonarem la
pista per seguir el torrent Domenec fins a can Silva i finalment entrar al nucli urbà pel
camí de la Costa i Can Cabanyes fins a la plaça del Teatre. [12 km].
Nº assistents: 32

Valoració: matinal molt ben organitzada per un nou traçat amb
explicacions molt interessants dels amics de Can Pujol

