
Telèfon: 93.842.44.61 
Correu: b.roca@laroca.cat 
Blog:bibloca.blogspot.com 
HORARIS BIBLIOTECA 

HIVERN 
Matins: dimarts a dissabte 
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ESTIU: 25 juny -10 setembre 
Matins: dilluns a divendres 
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          Senyalitzat en vermell 
 

Longitud: 4,9 Km 

Desnivell: 125m 

Durada:     2,30 h 

Dificultat: Mitjana 

 ———————————————— 
Punt d’inici: Ajuntament de la 
Roca del Vallès 
————————————————- 
Accés: aquest itinerari fàcil es 
pot fer a peu o amb bicicleta 

Un dels avantatges més rellevants del municipi és l’entorn natural, 

notori pel bon estat de conservació i per la seva extensió.  

Aquest és un dels itineraris proposats per gaudir del paisatge i 

veure una part del patrimoni de la Roca del Vallès. És idoni per als 

aficionats a l’ornitologia. 

Els monuments que es troben en aquest tram són: de la Roca del 
Vallès a Santa Agnès de Malanyanes i de tornada a la Roca: 

   Ajuntament  

   Castell    Ermita de Malanyanes 

   Bassa dels ànecs    Bernat pescaire 
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S 
ortim: Aquest itinerari transcorre per 
zona de conreus i un dels seus 
punts d’interès és l’antic canal de 

rec, així com una bonica panoràmica del 
castell de la Roca.  
 

AAAA    
juntament de la Roca del Vallès. 
Seguim la carretera en direcció nord. 

La travessem i seguim recte fins a trobar 
una cruïlla, on continuem de dret pel carrer 
de Dalt fins al final. Aquí deixem l’asfalt 
girem a la dreta per un camí de terra. 
Després de 50 m trobem una bifurcació i 
girem a l’esquerra, per on baixem i trobem 
una porta de ferro verda, que passem per la 
seva esquerra. 
 

T 
ot seguit arribem al rec de sota el 
castell i el resseguim (131m). En 

aquest punt deixem el rec i passem una 
porta verda igual que l’anterior. Després de 
100m arribem a una cruïlla a prop de la 
carretera, on girem a l’esquerra. Després 
d’un parell de minuts arribem a una altra 
cruïlla i prenem la pista ampla a l’esquerra, 
que passa pel costat d’una nau industrial. 
Aquí el camí transcorre molt planer entre 
conreus. Al cap d’una estona deixem la 
pista ampla just en el revolt a la dreta, per 
seguir recte per un camí secundari que 
travessa la B-60 per sota. Just davant d’una 
benzinera, girem a l’esquerra per un corriol 
que pren direcció al torrent fins a passar 
per sota d’un pont. En aquest punt girem a 
l’esquerra seguint el mur fins a arribar a la 
carretera, i la seguim. Després d’uns 25 m 
prenem una pista ampla de terra que surt a 
la nostra dreta. En aquest punt hi ha un pal 
de senyalització que marca “Sta. Agnès 2,2 
km”. Al cap d’una estona arribem a una 
cruïlla just al costat d’un mas, i girem a 
l’esquerra per un tram asfaltat. 

A 
rribem a un trencall que surt a la 
nostra dreta; aquí tenim dues opcions: 

seguir recte per la pista asfaltada fins 
arribar a Sta. Agnès (1 km 
aproximadament). 
Nosaltres triem la segona opció, i girem a la 
dreta. Després de 200 m trobem un trencall 
a la dreta que ens duu a l’ermita de  
Malanyanes (seguim marques blanques i 
vermelles, GR). 
 

E 
n arribar a una esplanada deixem les 
marques del GR i seguim tot recte fins 

arribar a l’ermita de Malanyanes. Un cop 
visitada l’ermita refem el camí fins a arribar 
a la cruïlla anterior on hem començat a 
seguir les marques del GR. En arribar-hi 

girem a la dreta. Uns 200m més endavant 
arribem a una urbanització, i en comptes 
d’entrar-hi prenem una pista a la dreta que 
la voreja. 

I 
ntersecció de camins (en forma de Y) 
amb el rètol de “camí particular”. En 

aquest punt hem d’anar en compte, ja que 
no hem de seguir cap dels camins amples. 
Si ens hi fixem a la nostra esquerra veiem 
un petit corriol que puja una mica. El 
prenem i el seguim fins a incorporar-nos a 
la dreta a un camí més ample. Continuem 
per aquest camí i comencem a trobar 
alguna cosa, fins que arribem a la zona 
asfaltada del poble de Sta. Agnès. Avancem 
de dret uns 100m fins a trobar, a la nostra 
dreta, una pista ampla de terra, que seguim 
en la mateixa direcció (a la nostra dreta 
deixem una casa en forma de castell, molt 
pintoresca) fins a l’església i el cementiri del 
poble. 

SSSS    
ta. Agnès de Malanyanes. Seguim 
avall pel carrer Jaume Cuyàs fins arribar 

a la carretera. Girem a l’esquerra i caminem 
per la carretera fins a trobar una cruïlla, i 
seguim la direcció del pal indicador “la 
Torreta”. Travessem la carretera per un 
pont i continuem per la pista asfaltada 
girant a la dreta i creuant la riera. 

C 
ruïlla. A la dreta aniríem a la Torreta, 
però nosaltres girem a l’esquerra en 

direcció a la Roca. Passats uns 200 m surt 
un camí de terra a la nostra esquerra i una 
pista asfaltada a la dreta que travessa 
l’autopista per sota. Nosaltres, però, seguim 
de dret. 

S 
eguim per la pista asfaltada que ara gira 
a la dreta i passa per sota la B-60, i 

deixem un camí de terra que marxa del 
front. 
Pocs metres més endavant arribem a la 
bassa dels ànecs; si observem amb silenci 
podrem veure ànecs de coll verd, algun 
bernat pescaire i altres espècies d’aus. 

C 
ruïlla. Girem a l’esquerra i travessem la 
riera guardada per pollancres i algun 

salze. Continuem pel carrer de l’Església, i 
després d’uns metres prenem el primer 
carrer a l’esquerra que ens puja al carrer de 
Dalt. Aquí refem el camí inicial fins a arribar 
a l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 


