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          Senyalitzat en vermell 
 

Longitud: Km 

Desnivell: 125m 

Durada:     2,55 h 

Dificultat: Baixa 

 ———————————————— 
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 que transcorre per zona de 

conreus i ens acosta al bosc mediterrani. 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 

   Bassa dels ànecs 

   Bernat pescaire 

   Església St Sadurní 
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S 
ortim: Aquest itinerari transcorre per 
zona de conreus i ens apropa al bosc 
mediterrani. 

 

AAAA    
juntament de la Roca del Vallès. 
(alt. 151 m). Seguim  el carrer 

Catalunya per la seva esquerra, trobem una 
cruïlla  (carretera de Granollers) amb un 
semàfor, la creuem i continuem pel carrer 
de Dalt; des d’aquest punt el Castell ja 
comença a mostrar-se. Anem travessant el 
poble i trobem un altre dels seus llocs 
d’interès,  
l’esglèsia, tot i que ens hem de separar un 
instant del nostre trajecte és aconsellable 
aturar-se i gaudir de la seva bellesa. 
Seguim pel c/ de Dalt fins al nº 96 on 
trobem un trencant a l’esquerra que ens 
duu pocs metres més avall a incorporar-nos 
al carrer de l’esglèsia, que prenem per la 
dreta fins a arribar a un riu, vorejat per 
pollancres i esplèndids salzes. 
 
Només travessar el pont, prenem el camí de 
la dreta (senyals de Sta. Agnès i la Roca). 
Aquí deixem enrere les cases del poble, per 
endinsar-nos en mig de camps de conreu, 
vorejats per excel.lents exemplars 
d’oliveres i una magnífica vista del Castell, 
que ara se’ns mostra a la dreta. 500m més 
endavant arribem a la bassa dels ànecs. 
 

BBBB    
assa dels ànecs; si observem amb 
silenci podrem veure ànecs de coll 

verd, algun bernat pescaire i altres espècies 
d’aus.  
Tot seguit passem per sota de l’autopista 
seguint el camí asfaltat (esquerra), i seguim 
per aquest ignorant el trencant de Sta. 
Agnès. En aquest punt deixem l’asfaltat i 
continuem rectes per la pista de terra. 
 
Malgrat la contaminació acústica que 
suposa l’autopista, aquest tram del camí és 
idoni per observar diferents espècies 
d’ocells.  
 
Seguint la senyalització travessem 
l’autopista per l’esquerra fins arribar a Can 
Meia. 
 

CCCC    
an Meia. Just passat aquest, prenem 
el camí que marxa a la dreta i ens 

endinsem en mig de camps on podrem 
veure  
rapinyaires com l’aguilot i el xoriguer. 
 

CCCC    
an Vicenç de Bell-lloc. Passada la 
casa trobem un encreuament i girem a 

l’esquerra. Sense deixar el camí que seguim 
arribarem al final d’una lleugera i el  
Montseny. En aquest punt continuem per la 
dreta seguint el GR (marques blanques i 
vermelles), comencem a trobar pi blanc i 
algun pi pinyer i així fins arribar al bosc. 
 

C 
ruïlla. Seguim la senyalització que 
indica itinerari municipal Sta. Agnès, La 

Torreta (mateixa direcció que dúiem). A la 
nostra dreta a una certa distància podem 
veure una esplèndida Masia Catalana. Ens 
endinsem dins d’un bosc mediterrani on hi 
podem trobar pi blanc, alzina, garric, 
romaní, boix marí, estepa negra... 
 
No deixem en cap moment el camí principal 
(seguim marques GR). 
 

I 
ntersecció de camins. Deixem les 
marques del GR (marxem a la dreta) i 

anem recte seguint l’indicador de Sta. 
Agnès, La Roca. Topem amb el mur d’una 
finca i anem pel camí que marxa a 
l’esquerra paral·lel al mur fins que aquest 
s’acaba. Seguim la mateixa direcció uns 
500m fins trobar un trencant que marxa a 
l’esquerra (senyal de prohibit el pas a 
cotxes i motocicletes ), ens hi 
incorporem i ens tornem a endinsar en el 
bosc tot baixant lleugerament, fins trobar 
un corriol que marxa a l’esquerra, el seguim 
fins que aquest ens duu de nou a la cruïlla 
que havíem passat al km. 4,6 . 
 

C 
ruïlla. Prenem la pista de la dreta  
seguint l’indicador la Torreta 5,4 km. 

Ara deixem el Matagalls i el Turó de l’Home 
a la nostra esquerra. Continuem recte una 
bona estona, el paisatge es torna a obrir i       
els conreus ens acompanyen. Davant nostre 
apareix de nou el Castell de la Roca. 
 

T 
opem amb l’autopista i prenem el camí 
ample que marxa a la dreta. 100m més 

avall creuem l’autopista per sota 
(esquerra), indicador Sta. Agnès, La Roca . 
 
Seguim fins arribar de nou al inici de l’ 
itinerari i refem el tram que ja coneixem 
fins arribar a l’ajuntament. 
 
Ajuntament de la Roca del Vallès. 


