Fitxa de l'itinerari:
•
•
•
•
•
•
•

Comarca: Vallès Oriental
Distància: 8,5 km
Durada: 3h 30 min
Desnivell 200 metres.
Dificultat: Baixa.
Època: Tot l'any.
Com arribar-hi: En transport públic s'hi pot arribar amb Rodalies, estació
de Sant Celoni. Des de Barcelona són 30-40 min de trajecte.

Aquesta ruta circular per la vall d'Olzinelles comença i acaba a can Draper,
casa pairal situada a l'entrada de la vall, a prop de San Celoni, al costat oposat
de l'estació de rodalies – renfe. La casa, construïda el 1860, és un bon exemple
de la típica masia del segle XIX. A partir d'aquest punt ens endinsarem, tot
seguint el camí senyalitzat, per la vall d'Olzinelles. Haurem de travessar la
carretera i continuar després per un camí paral·lel al vial asfaltat.
Segons l'època de l'any en què fem l'itinerari, trobarem la riera seca o amb
aigua; en qualsevol cas, tindrem l'oportunitat de caminar entre arbres de grans
dimensions. Tot caminant anirem trobant petites rescloses, que antigament
servien per desviar l'aigua cap a recs i basses, i també algun pont de pedra,
com el de camí de can Plana.
Seguint pel sender paral·lel a la riera d'Olzinelles, arribem a Can Valls, una casa
privada que té en el seu entorn moltes coses per veure. Abans d'arribar-hi
haurem de creuar de nou la carretera. S'hi poden trobar diferents exemplars
d'arbres monumentals, d'entre 32 i 36 metres d'alçària. A la vora de la
carretera, en direcció al mas, també val la pena aturar-se per contemplar els
forns de pega, tres grans recipients de ceràmica de forma oval i dos metres
d'alçada que daten del segle IX quan la pega servia com a combustible per a
l'enllumenat públic.
L'itinerari continua per un camí que surt a mà dreta de la carretera i ens porta
a l'església de Sant Esteva d'Olzinelles, de l'any 1083 reformada durant el
segle XVI. Baixant de l'església per la pista per la que hem arribat, trobem un
petit camí que baixa, a mà esquerra, fins a la font del Rector. La font és un lloc
ombrívol entre arbres molt adequat per descansar una estona.
Seguint pel camí que hi ha un cop creuada la carretera de nou arribem al pla
de les Mines i creuem la riera d'Olzinelles. L'itinerari no té pèrdua i està
senyalitzat fins arribar de nou can Draper.
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