Meridià Verd
Tram 12: Collformic – Cànoves i Samalús
4:35 h 20,370 km
Desnivell de pujada acumulat: 215 m
Desnivell de b aixada acumulat: 975 m
Itinerari: Collformic (1150 m) (1), Pla del Cafè (1195 m) (2), Roques Blanques
(1260 m) (3), pla de la Terma (1280 m) (4), Bifurcació al Sui (1250 m) (5), can
Vallfornès (730 m) (6), pantà de Vallfornès (550 m) (7) i Cànoves i Samalús
(370 m) (8)
Temps
Km
Coordenades UTM - WGS 84
0:00 0:00
0,000 00,000
31T 445862
4628060
COLLFORMIC (1.150 m) (1).- Carretera BV-5301. El Meridià Verd, la
Matagalls-Montserrat i la ruta Verdaguer, juntament amb el GR 5-2, deixen a
l’esquerra un restaurant i una pista que va a Castanya i continuen per una pista
que puja a la dreta del restaurant.
0:17 0:17
1,300 01,300
31T 445464 4627186
PLA DE L’ASE MORT (1.205 m).- A la dreta hi ha una pista que baixa a
Aiguafreda per la riera del Pujol, la pista va més de pla en direcció sud-sudoest.
0:20 0:37
1,610 02,910
31T 444239 4626377
COLLET DE TERRÚS (1.155 m).- Es deixa una pista a la dreta i es continua
per la que se segueix. Més endavant es deixa una pista a la dreta; hi ha una
bonica vista dels Pirineus i dels cims més alts del Montseny.
0:18 0:45
1,180 04,000
31T 444288 4625288
PLA DEL CAFÈ (PLA DE LA CALMA) (1.195 m) (2).- A la dreta es deixa una
pista que davalla a Aiguafreda pel Pla de les Quatre Alzines. Punt de
coincidència amb el GR 5 i final de la variant GR 5-2. A l’esquerra es deixa un
camí que entre prats davalla a la propera casa del Cafè (runes). Es continua
per la pista que se seguia al recte.
0:23 1:08
1,470 05,470
31T 444662 4624073
ROQUES BLANQUES (1.260 m) (3).- El Meridià Verd va per la pista de
l’esquerra; la ruta Verdaguer, la Matagalls Montserrat i el GR 5 continuen per la
pista.
0:10 1:18
0,615 06,085
31T 445205 4623877
PLA DE LA TERMA (1.280 m) (4).- A l’esquerra hi ha un rètol, es va per la
pista de la dreta que segueix per la carena.
0:08 1:26
0,495 06,580
31T 444927 4623503
Bifurcació al Sui (1.250 m) (5).- Es deixa a l’esquerra la pista que va al Sui i
es pren la de la dreta per la carena. Passats uns 400 metres es deixa a la dreta
l’accés al túmul de les Pelunques i passats uns 370 es deixa a la dreta la
barraca d’en Pito del Molar.
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0:13 1:39
0,810 07,390
31T 444705 4622820
CASANOVA DE VALLFORNÈS (1.295 m).- Les instal·lacions queden a la
dreta i es continua per la pista que se seguia.
0:46 2:25
3,365 10,755
31T 444019 4621931
Bifurcació (980 m).- Es deixa un camí a l’esquerra i es continua per la pista que
se seguia que davalla fent àmplies llaçades. Es creua la riera de Nogarereta.
0:35 3:00
2,720 13,475
31T 444512 4621168
CAN VALLFORNÈS (730 m) (6).- La casa queda a la dreta en un gran pla
voltat per una tanca de pedra, es continua per la pista que se seguia que creua
el portat d’accés a la pista.
0:13 3:13
0,995 14,470
Bifurcació (630 m).- Es deixa una pista a la dreta.

31T 444520

4620666

0:17 3:30
1,280 15,750
31T 444948 4619913
Cruïlla (550 m).- La pista de la dreta davalla a la riera de Vallfornès, la de
l’esquerra puja a diverses masies, es continua per la que hi ha al recte.
0:17 3:47
1,225 16,975
31T 445437 4619120
PANTÀ DE VALLFORNÈS (550 m) (7).- El barratge queda a la dreta i a
l’esquerra es deixa una pista que va a can Cuc.
0:09 3:56
0,605 17,580
31T 445738 4618682
Tanca (470 m).- Es creua i es continua per la pista que se seguia
paral·lelament a la riera.
0:09 4:05
0,630 18,210
31T 445727 4618075
Bifurcació (455 m).- Es deixa una pista a l’esquerra que va a diverses masies i
es continua per la que se seguia.
0:07 4:12
0,490 18,700
31T 445897 4617682
Torrent (425 m).- Es deixa una pista a l’esquerra, es creua el torrent per un
pont i es continua per la pista que se seguia que està asfaltada amb accessos
a diversos xalets.
0:18 4:30
1,370 20,070
31T 446338 4616408
Bifurcació (380 m).- Es deixa a l’esquerra l’antiga carretera de Vallfornès (que
les bicicletes han de seguir), i es continua al recte per un vial de la urbanització
La Parellada, més endavant es creua una rotonda i es continua al recte.
0:05 4:35
0,340 20,370
31T 446355
CÀNOVES i SAMALÚS (370 m) (8).- Plaça de Sant Muç.
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