Fitxa de l'itinerari:
• Comarca: Vallès Oriental
• Distància: 13,5 km
• Durada aproximada: 3h 30min (sense parades)
• Desnivell: 563m de desnivell acumulat
• Dificultat: Baixa.
• Època: Tot l'any.
• Com arribar-hi: En transport públic s'ha d'agafar el tren de rodalies
direcció Granollers Centre o Maçanet-Massanes (R2 i R2nord) parant a
l'estació de Mollet-Sant Fost. Podeu consultar els horaris en aquest
enllaç. Just davant l'estació de Mollet-Sant Fost hi ha una parada de
busos. Heu d'agafar la línia del 355 i 356 direcció Santa Maria de
Martorelles. Aquí els horaris. Heu de baixar a la parada de Canigó-Camí
de Can Girona. Un cop abaix s'ha de creuar la carretera i prendre el

Carrer Camí de Can Girona cap amunt. Aquest trajecte Aquest trajecte
està calculat en una hora i quart aproximadament des de l'estació de
Passeig de Gràcia.
• Altres: El camí és fàcil de seguir perquè hi ha molts trossos de camí
ample i està fortament senyalitzat. Veurem també traces del GR97.3 que
ens ajudarà a ubicar-nos. Passarem per moltes fonts, encara que si s'hi
va en els mesos d'estiu caldrà portar aigua perquè les trobarem seques.
Encara que fàcil, la ruta té alguns trams amb una forta pendent i algunes
zones de terra es bastant relliscós, especialment en l'arribada al poble
ibèric.
Aquesta ruta és especialment recomanable si es fa nit als terrenys
d'acampada de Can Girona.
Dins del Parc de la Serralada de Marina, entre vinyes de raïm blanc, ascendirem
al Turó d’en Galzeran tot fent la volta sencera a la Vall del Torrrent de Can Gurri.
Ens hi esperen el castell de Sant Miquel, el dolmen de can Gurri, les vinyes més
altes de la DO Alella, el Turó d’en Galzeran, el dolmen i el poblat ibèric de
Castellruf, i la font de la Mercè.
Comencem a caminar des del panell del parc, uns metres abans de can Girona i
ràpidament ascendim entre vinyes de raïm blanc i pi blanc fins al coll d’en
Mercader. Voltem el turó del castell de Sant Miquel tot agafant el primer camí a
la dreta per anar cap al coll de can Corbera pel sud, la via més ràpida. En
aquest coll tenim el camí d’ascens al castell de Sant Miquel ben senyalitzat. Un
cop conquerit el castell, tornem al coll per dirigir-nos al dolmen de can Gurri i
cercar la carena on gaudim del contrast entre l’obaga i la vista prou
impressionant a la costa de Barcelona i del Maresme. Entre pins pinyoners,
alzines, roures i arboços fem pista fins al Turó d’en Galzeran, un mirador
privilegiat a banda i banda de la Serralada situat a prop del punt més alt de les
vinyes DO Alella a més de 450 metres.
De tornada, ens dirigim cap al poblat ibèric de Castellruf tot passant abans pel
dolmen del mateix nom. Just a l'indicador del poblat s'inicia una forta baixada a
la nostra dreta, primer per pista i, després, amb l'opció de prendre un bonic
sender que ens portarà de seguida fins a la font de la Mercè, al torrent de can
Gurri. D'allà, el camí ja baixa suaument fins que tornem a divisar la masia de
Can Girona.
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