Meridià Verd
Tram 13: Cànoves - La Roca del Vallès
3:55 h 15,630 km
Desnivell de pujada acumulat: 115 m
Desnivell de baixada acumulat: 362 m
Itinerari: Cànoves i Samalús (370 m) (1), urb. Ca l’Esmandia (340 m) (2), can
Jo (280 m) (3), carretera al Corró d’Amunt (200 m) (4), polígon Industrial Can
Jorn (235 m) (5), bifurcació GR 97-1 (180 m) (6), riu Mogent (125 m) (7) i la
Roca del Vallès (130 m) (8).
Temps
Km
Coordenades UTM - WGS 84
0:00 0:00
0,000 00,000
31T 446364 4616166
CÀNOVES (370 m) (1).- Plaça de Sant Muç. Es va a la dreta per l’avinguda
Josep Crous, que és l’accés des de la carretera a la població.
0:05 0:05
0,345 00,345
31T 446191 4615866
Carretera BP-5107 (350 m).- Es pren a la dreta en direcció a la Garriga
0:04 0:09
0,225 00,570
31T 446089 4615706
Bifurcació (360 m).- Es deixa la carretera i es va a l’esquerra per una pista
asfaltada.
0:07 0:16
0,450 01,020
31T 446011 4615270
Cementiri (370 m).- Queda a l’esquerra, es continua per la pista asfaltada en
direcció sud.
0:13 0:29
0,810 01,830
31T 445662 4614683
Dipòsit (370 m).- Queda a l’esquerra, es continua per la mateixa pista.
0:05 0:34
0,345 02,175
31T 445569
Cruïlla(355 m).- Al final d’una urbanització, es continua recte.

4614366

0:04 0:38
0,290 02,465
31T 445422 4614132
URBANITZACIÓ CA L’ESMANDIA (340 m) (2).- Es deixen dos vials a
l’esquerra i es continua recte.
0:07 0:45
0,465 02,930
31T 445430 4613701
Cruïlla (340 m).- Es continua recte per una pista sense pavimentar, pocs
metres més endavant es deixa una pista a la dreta. Es creuen dues línies
elèctriques. Després es deixa una pista a l’esquerra que va a can Serrat i junt a
la pista, a l’esquerra, queda un vèrtex geodèsic.
0:12 0:57
0,775 03,705
31T 445549 4612953
Bifurcació (295 m).- Es deixa una pista a l’esquerra i una casa a la dreta.
0:02 0:59
0,135 03,840
31T 445574 4612864
CA L’AMETLLATAR (290 m).- Hi ha una bifurcació, es va a la dreta per una
pista que baixa.
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0:07 1:06
0,445 04,285
31T 445338 4612576
Bifurcació (250 m).- Punt de confluència amb el GR 97; els dos itineraris
continuen junts a la dreta.
0:06 1:12
0,380 04,665
31T 445050 4612356
CAN JO (280 m) (3).- En un collet hi ha una bifurcació, per la pista que se
seguia va el GR 97, el Meridià Verd va per la pista de l’esquerra i es deixa la
casa a la dreta.
0:06 1:18
0,420 05,085
31T 445061 4611976
Bifurcació (280 m).- Es deixa una pista a l’esquerra i es continua recte pel
costat d’una línia elèctrica.
0:10 1:28
0,615 05,700
31T 445026 4611394
Bifurcació(270 m).- Es deixa una pista a la dreta i després una altra a
l’esquerra, es continua per la que se seguia.
0:17 1:45
1,215 06,915
31T 444644 4610363
Bifurcació (235 m).- Es deixa una pista a l’esquerra, es continua recte i de
seguida es gira a la dreta.
0:02 1:47
0,105 07,020
31T 444599 4610286
Bifurcació (235 m).- Es va a la dreta per una pista en direcció a can Rovireta,
més endavant es deixa una pista a la dreta que va a l’Amagatall.
0:09 1:56
0,620 07,640
31T 444678
Bifurcació (195 m).- Sota mateix de la línia de tren es va a la dreta.

4609694

0:02 1:58
0,110 07,750
31T 444569 4609691
Bifurcació (200 m).- Es deixa la pista que fa un fort revolt a la dreta i es
continua recte per un camí ample poc marcat; aviat s’arriba a les vies del tren i
es continua al seu costa en paral·lel.
0:14 2:12
0,935 08,685
31T 444110 4609599
Carretera (Corro d’Amunt-Marata) (200 m) (4).- Es pren a l’esquerra i de
seguida es troba una pista asfaltada; punt de confluència amb el GR 97-1 que
per aquesta pista prové de Marata els dos itineraris continuen junts un llarg
tram; es va per la carretera i es creuen les vies del tren pel pont de la carretera.
Més endavant la carretera es bifurca i es va pel ramal de l’esquerra.
0:06 2:18
0,450 09,135
31T 444154 4609476
Carretera C-251 (Granollers - Girona) (190 m).- Es creua i es va per ella uns
metres a la dreta
0:02 2:20
0,120 09,255
31T 444120 4609424
Bifurcació (195 m).- Al costat d’una torrentera es deixa la carretera i es pren
una pista a l’esquerra que puja fent llaçades.
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0:03 2:23
0,170 09,425
31T 444266 4609200
Bifurcació (215 m).- A l’esquerra queda un camp i a la dreta una pista, es
continua recte.
0:03 2:26
0,165 09,590
31T 444218 4609146
Bifurcació (225 m).- S’arriba a una pista i se la segueix a la dreta. De seguida
s’arriba a una altra pista que se segueix a la dreta. Més endavant s’arriba a una
bifurcació on es va a l’esquerra.
0:09 2:35
0,630 10,220
31T 443966 4608453
POLÍGON INDUSTRIAL CAN JORN (235 m) (5).- A la dreta. Dipòsit d’aigua
Queda a la dreta, es continua per la pista que se seguia.
0:09 2:44
0,590 10,810
31T 444079 4608091
Bifurcació (250 m).- Es deixa la pista i se’n pren una altra a l’esquerra. Es
continua dins el bosc.
0:10 2:54
0,635 11,445
31T 444250 4607689
Bifurcació (240 m).- Es deixa una pista a la dreta i es continua per la que se
seguia. Més endavant es deixa una pista a l’esquerra.
0:08 3:02
0,545 11,990
31T 444288 4607202
Bifurcació (225 m).- Es deixa una pista a la dreta i es continua per la que se
seguia. Passats uns 100 metres es deixen dues pistes a l’esquerra. S’ha sortit
del bosc i es va entre camps de conreu per una carena.
0:08 3:10
0,550 12,540
31T 444315 4606726
Bifurcació (205 m).- Es deixa una pista a l’esquerra que baixa i es continua per
la pista de la carena.
0:08 3:18
0,545 13,085
31T 444329 4606196
Bifurcació (185 m).- S’arriba a una pista i se segueix recte, es passa pel costat
d’unes línies elèctriques.
0:05 3:23
0,305 13,390
31T 444434 4605942
Bifurcació (180 m) (6).- El GR 97-1 va a l’esquerra, el Meridià Verd va a la
dreta per la pista de serveis de l’autopista A-7.
0:11 3:34
0.775 14,165
31T 443739 4605608
Cruïlla (145 m).- Es deixa la pista que se seguia i se’n pren una a l’esquerra
que passa per sota de l’autopista AP 7 i després la carretera C-60; es va recte
per la pista que se seguia i es passa per sota de les vies de l’ABE.
0:06 3:40
0,375 14,540
31T 443907 4605251
CAN PLANES (130 m).- La casa i una pista queden a l’esquerra i es continua
per la pista que se seguia.
0:03 3:43
0,175 14,715
31T 443925 4605086
RIU MOGENT (125 m) (7).- Es creua per un pont i es continua per la pista;
aviat la pista passa a ser el carrer de l’Església de la Roca del Vallès.
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0:06 3:49
0,405 15,120
31T 443910 4604672
Església (135 m).- Es creua la placeta i es continua recte pel carrer Major, més
endavant es creua la carretera C-1415 i es continua recte.
0:06 3:55
0,410 15,630
31T 443850 4604398
LA ROCA DEL VALLÈS (130 m) (8).- Ajuntament, en la cruïlla del carrer Major
i el carrer Montseny. Punt de confluència amb el PR-C 36.
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