RUTA A PEU DEL 47è PESSEBRE DEL C.E.ELS BLAUS 2017, DE MATADEPERA A SANT QUIRZE DEL VALLÉS
Enguany durem el pessebre cap a Sant Quirze del Vallés, pel Camí Vell de Matadepera i per la Serra de Galliners.

Sortida del diumenge 17 de dessembre, tot el dia amb dinar de motxilla i un recorregut de 19 km.

Ruta d’aproximació: a les 8:05 h. sortida de Sarrià amb els FGC cap a Terrassa-Rambla, arribant a les 8:45 h.
Als FGC cal prendre bitllet de 3 (tres) zones.
Des de l’estació FGC, travesant la Rambla al devant, hi ha la parada corresponent on agafarem a les 9 h. l’autobús
cap a Matadepera (M8A), fins la parada de l’ajuntament-bombers, on arrivarem cap a les 9:25 h. D’aquí seguirem
pel mateig carrer d’on veniem amb el BUS, fins arrivar a l’esglesia de Sant Joan, on vam acabar l’any anterior, per
iniciar des d’aquí la caminada a les 9:30 h. (el preu del bitllet del Bus es de 2,15 €).
Track:
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19774776
Cota/nivell-Qms-Temps-Horari

En el mapa de la caminada, la ruta està indicada amb color vermell.
17-12-2017 -Sortida de Matadepera, seguint el GR-173, cap el camí vell de Sant Quirze,
Torrebonica, Serra de Galliners i el “Pujol Blanc”, Sant Feliuet de Vilamilans, can Barata i entrant
a Sant Quirze per Vallés Parc, cap a l’esglesia de St. Quirze i Sta. Julita i cap a l’estació dels FGC
Des de l’església de St. Joan baixem pel seu carrer i tombem a la dreta, després a l’esquerra, després a la dreta i finalment a
l’esquerra pel carrer Dolors Mir, seguint les marques del GR-173 fins el cap d’avall, per entrar al bosc per una pista
encimentada que seguirem fins arribar a una carretera, que seguirem a la dreta, després de creuar-la, i entrarem a una pista
que ens portarà a l’entrada de l’Area de Lleure Mossén Homs, amb l’ermita de Sant Josep o del Sagrat Cor. Aquí cal tenir
molta precaució i estar atent a la circulació de vehicles, al creuar la carretera.
–descans per esmorzar-
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0,000 0:00h 9:30h
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2,400 0:50h 10:20h

0:20h 10:40h

Seguim el cami per la zona de la Grípia, fins trobar el baixador de Torrebonica, d’Adif, sense servei. Conegut com el Baixador
de la Mort, perque durant anys arrivaben viatgers que anàven a l’hospital de malalts tuberculosos, a 500 mt. d’aquí.
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2,100 0:40h 11:20h

Travesem la via del tren per damunt d’un pont, pasem pel devant del Sanatori i arrivem al pàrquing de l’Hospital de Terrassa.
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0:10h 12:20h

Seguim el camí i baixem per passar per sota la C-58 o autopista A-18. Aquí deixem el GR-173 i el PR C-13, trobats més
enrera, com també el PR C-31 que ara seguim pujant a la dreta, tot vorejant un gran camp de conrreu, pasant pel costat d’una
bencinera i seguint el cami del camp cap a l’esquerra fins al punt més alt, abans d’iniciar la baixada a l’esquerra, on travesem
el bosc recte al devant nostre per sortir al carrer de Tanzania, a la Urbanització de Can Parellada.
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2,200 0:50h 13:10h

Baixem i pujem el carrer Tanzania fins al capdamunt, prenent i pujant a l’esquerra una pista (carrer de la Grípia) que entra pel
bosc i ens porta, vorejant-lo sempre per l’esquerra, fins trobar el pal d’orientació que ens mena cap el “Pujol Blanc” i el Mirador,
a la Serra de Galliners, fins arrivar-hi.
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Entrem a l’esquerra cap a la Residencia de la Sagrada Família d’Urgell i a l’entrada del recinte, anem a la dreta i pasem una
tanca per una portella, per seguir el camí a l’esquerra, que va pel costat de la tanca cap a Sabadell. Arribem a Can Barata.
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1,600 0:35h 16:15h

Seguim el cami i anem arrivant a St.Quirze, entrant per la zona de Vallés Parc, pel carrer Castanyers i baixant cap el Torrent
de la Batzuca. Un cop travessat anem pujant fins arrivar a un carrer amb escales, cap a l’esglesia de St. Quirze i Sta. Julita.
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2,800 1:00h 17:15h

D’aquí baixem per l’avinguda de Pau Casals fins l’estació dels FGC, per tornar cap a Sarrià, a les 18 h. aproximadament.
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1,000 0:20h 17:35h

aquest tram son 5,900 km i 2:20h / - 160 mt
Travesem tot el pàrquing de l’Hospital, cap a la sortida, a l’esquerra. Abans de la sortida, seguim per cami ample a la dreta,
tancat amb un cadenat, per on anem a sortir a la carretera N-150, que travesem cap a l’altre costat. Aquí també cal tenir
molta precaució i estar atent a la circulació de vehicles.
Seguim el cami cap a Can Sues, pel costat d’un pàrquing de caravanes i arrivem a la creu de terme de Can Badiella.
-descans-

aquest tram son 4,900 km i 2:45h / + 40 mt

-parada per dinar-

Seguim el cami i anem baixant fins arrivar més endavant a Sant Feliuet de Vilamilans, on deixarem el pessebre.
-paradaD’aquí seguim a l’esquerra, passant per sota la C-58, a l’esquerra i pel costat de la C-1413a, amb molt de compte pel transit.

Als FGC cal prendre bitllet de 2 (dos) zones.

aquest tram son 8,200 km i 3:00h / - 40mt

Tota la caminada son 19 km i 6:35 h + 1:30 h de parades / i uns desnivells acumulats de +130mt i -390mt

Total 8:05 h – 1:30 h =
6:35 h en moviment.

