De Sant Quirze a Rubí per la Serra de Galliners
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Enllaç
de
Wikiloc:
https://ca.wikiloc.com/rutessenderisme/sant-quirze-del-valles-rubiper-la-serra-de-galliners-88227374
Longitud: 10,1 km
Dificultat: moderada
Desnivell: 180 (només anada)
Tipologia: lineal
Època recomanada: tot l’any
Accessibilitat
o En cotxe: es pot deixar el cotxe al pàrquing de l’estació de ferrocarrils de
Sant Quirze del Vallès. Per a tornar, caldrà fer servir el transport públic
fins al punt d’inici.
o En tren: segurament és l’accés més pràctic i conegut. El punt de trobada
és la pròpia estació de FGC de Sant Quirze, de la línia S2. El punt
d’arribada és l’estació de FGC de Rubí, de la línia S1. Aquestes dues
línies connecten a Sant Cugat, pel que fa a ferrocarrils, mentre que per
connectar amb Rodalies, es pot fer a Terrassa Nord, per exemple.

La ruta comença a mà esquerra sortint de l’estació de
Sant Quirze de FGC. Passem el pàrquing de cotxes i
seguim el Passeig del Colomer per dins del Parc amb
plataners. A mà dreta queden uns petits horts amb
canya. Creuem a mà esquerra el Torrent de Vallcorba i
seguim baixant fins passar un parc infantil. Un cop aquí,
ja sortim de la part més urbanitzada, i passem per una
zona més agrícola, amb masies com Can Arús.
Seguidament, ja entrem a la Serra de Galliners, per un camí que passa pel mig del bosc
mediterrani. A mà esquerra tenim més bosc, tot i que en certs moments, a mà dreta ens
queden parts més agrícoles. El resultat és el mosaic agroforestal del Vallès.
A partir d’aquí el camí conté panells informatius sobre fruits del bosc i transcorre durant
uns quants quilòmetres per dins del bosc, amb parts més esclarissades i d’altres més
salvatges, fins que arribem al Pla dels Estels. Aquí, malgrat la gran modificació humana,
hi ha una bona panoràmica de pràcticament tot el Vallès, des de la Mola fins a Collserola.
En aquest punt és fàcil equivocar-se de camí, ja que se n’ajunten molts, el camí dels
Monjos, el camí de Can Camps, etc. Una mica més amunt del Pla dels Estels hi ha
també
un
vèrtex
geodèsic, al turó de
Can Camps.

Al sortir del Pla agafem un camí a mà
esquerra més petit, tot i que es pot fer el
mateix tram seguint el camí dels Monjos i el
camí de Ramade. Hi ha un punt en el que
tornem a tenir una bona panoràmica, amb
Montserrat a la dreta i Collserola a l’esquerra,
i poc després, al nord s’hi veu Sant Llorenç
del Munt després de la Serra de Galliners.
Seguim avançant cap a l’oest fins a just
creuar l’autopista C-16. Allà podem observar
un dels dos passos superiors de la zona,
força ben adaptats per a la fauna.
Seguidament es baixa en direcció sud pel costat del
camp de golf abandonat de Can Sant Joan, que ara és
propietat de la Generalitat i que serà un futur parc
públic. No hi entrem, tot i que el camí segueix el seu
límit, fins que trobem un pas per sota de l’autopista C16, que no és tan atractiu com el que hem pogut veure
abans.
Un cop creuada, passem per la zona agrícola del
mirador del camí de Can Tiraries, i entrem a la ciutat
de Rubí pel parc de ca n’Oriol. Seguim per diferents
carrers fins a arribar a l’estació de FGC de Rubí.
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