Meridià Verd
Tram 14: La Roca del Vallès – El Masnou
4:45 h 18,885 km
Desnivell de pujada acumulat: 521 m
Desnivell de baixada acumulat: 588 m
Itinerari: La Roca del Vallès (130 m) (1), dolmen de Can Planes (215 m) (2),
bifurcació GR 92 (405 m) (3), Sant Bartomeu de Cabanyes (385 m) (4), Roca d’en
Toni (410 m) (5), Sant Mateu (490 m) (6), turó d’en Baldiri (410 m) (7), Teià (105 m)
(8), autopista (8) i el Masnou (Ocata) (1) (9).
Temps
Km
Coordenades UTM - WGS 84
0:00 0:00
0,000 00,000
31T 443468 4604820
LA ROCA DEL VALLÈS (130 m) (1).- Ajuntament, en la cruïlla del carrer Major i el
carrer Montseny. Punt de confluència amb el PR-C 36. Els dos itineraris van junts pel
carrer Montseny i després pels carrers Violes, Camèlies, dels Pins, Gira-sol i
Rocatomba, al final del qual es continua per una pista. Aviat es deixa una pista a
l’esquerra.
0:16 0:16
1,000 01,000
31T 444236 4604765
Esplanada (170 m).- A la dreta, al fons del pla hi ha la font de can Planes; es deixa
una pista a la dreta i dues a l’esquerra i es continua per la que se seguia.
0:05 0:21
0,430 01,430
31T 444343 4604555
Bifurcació (175 m).- Es deixa la pista, que és l’accés a can Planes i es puja per una
pista a l’esquerra. Més endavant es deixa una pista a la dreta que va a can Planes
0:10 0:31
0,530 01,960
31T 445099 4604029
DOLMEN DE CAN PLANES (215 m) (2).- Queda a l’esquerra, se segueix per la
mateixa pista.
0:05 0:36
0,370 02,330
31T 444824 4604351
Cruïlla múltiple (240 m).- Es deixen dues pistes a l’esquerra i una a la dreta, es
continua al recte per la pista que se seguia, tot pujant.
0:03 0:39
0,185 02,515
31T 444920 4604230
Bifurcació (255 m).- Hi ha un magnífic pi al mig, es deixa una pista a l’esquerra i es
continua al recte per la que se seguia. Més endavant es deixa un camí a la dreta.
0:15 0:54
0,945 03,460
31T 444924 4603569
Bifurcació (280 m).- A l’esquerra es deixa una pista que va a la font de la Mata, es
continua per la pista que se seguia
0:02 0:56
0,095 03,555
31T 444938 4603495
Cruïlla múltiple (290 m).- Es deixen a l’esquerra dues pistes que van a Mataró i
també es deixa una pista al recte que puja, es continua per la que se seguia. Es
deixa un camp a la dreta.
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0:02 0:58
0,140 03,695
31T 445015 4603356
Bifurcació (320 m).- Es deixa a l’esquerra una pista amb dues entrades.
0:04 1:02
0,260 03,955
31T 444824 4604351
Bifurcació (325 m).- S’arriba a una pista que se segueix a l’esquerra. Es deixen dues
pistes a l’esquerra
0:05 1:07
0,340 04,255
31T 445073 4603098
Cruïlla múltiple (355 m).- Es deixa una pista a l’esquerra, una altra a la dreta que
puja i es continua per la pista del mig. En una bifurcació posterior es va a l’esquerra.
Després es deixa una pista a l’esquerra i després en una altra bifurcació es va a la
dreta.
0:13 1:20
0,450 04,755
31T 445226 4602500
Bifurcació GR 92 (405 m) (3).- Punt de confluència amb el GR 92 que per l’esquerra
prové del coll de Parpers, els tres itineraris (PR-C 36, GR 92 i MV) continuen junts a
la dreta.
0:07 1:27
0,410 05,515
31T 444973 4602198
COLL DE SANT BARTOMEU (375 m).- Hi passa la carretera BV-5106 que es creua
i es continua recte per la pista que hi ha al altre costat.
0:02 1:29
0,105 05,620
31T 444961 4602009
SANT BARTOMEU DE CABANYES (385 m) (4).- L’ermita romànica queda a la
dreta, darrera seu hi ha una gran esplanada. De seguida es deixa una pista a la
dreta per la qual va el GR 92.
0:15 1:44
0,925 06,545
31T 444987 4601120
Bifurcació (380 m).- Es deixa un camí a la dreta que puja, punt de confluència amb el
GR 92 que ve per aquest camí i continua juntament amb la ruta del Meridià Verd i el
PR-C 36.
0:06 1:50
0,420 06,965
31T 444793 4600738
CAN TARASCÓ (380 m).- A la dreta hi ha la pista d’accés a la casa, per ella
continua el PR-C 36, el GR 92 i la ruta del Meridià Verd continuen per la pista
principal. En una esplanada es deixa una pista a la dreta. Més endavant es deixa
una pista a l’esquerra.
0:20 2:10
1,150 08,115
31T 445365 4599695
Bifurcació (405 m).- S’arriba a una pista i se la segueix a la dreta, direcció Sant
Mateu. Es deixen pistes als dos costats. Es deixa un camp de tir a la dreta i una
hípica a l’esquerra
0:14 2:24
1.030 09,045
31T 444834 4598651
ROCA D’EN TONI (410 m) (5).- Monument megalític, es deixa una pista a la dreta i
es continua per la que se seguia.
0:09 2:33
0,780 09,825
31T 444668 4597953
CREU DE CAN BONET (360 m).- S’arriba a una pista que se segueix a la dret, al
davant hi ha una oficina d’informació del parc natural de la Serralada Litoral.
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0:17 2:50
1,235 11,060
31T 444279 4597091
CAN BERNADÓ (415 m).- La casa queda a l’esquerra, es deixa una pista a la dreta;
punt de confluència amb la ruta de l’Esquirol que ve per una pista de l’esquerra i que
segueix, al recte, el mateix itinerari que el GR 92 i la ruta del Meridià Verd.
0:03 2:53
0,210 11,270
31T 444043 4597033
Cruïlla (430).- Es deixa una pista a l’esquerra i la que se seguia i es va a la dreta per
una pista per dins el bosc. Més endavant es deixa una pista a la dreta.
0:05 2:58
0,535 11,805
31T 443689 4597176
Bifurcació (450 m).- Es deixa un camí a la dreta que baixa a la font de Sant Mateu.
Passats uns metres es deixa la pista que se seguia i es puja a l’esquerra per un camí
molt erosionat.
0:05 3:03
0,465 12,270
31T 443676 4596960
SANT MATEU (490 m) (6).- L’ermita queda a l’esquerra i es continua per la pista que
se seguia que gira a la dreta i segueix per la carena.
0:05 3:08
0,300 13,370
31T 443453 4596918
COLL DE GALLEMÍ (480 m).- Es deixa la pista que se seguia, per la qual continua
el GR 92, i es va a l’esquerra per un camí que davalla.
0:05 3:13
0,365 13,735
31T 443497 4596604
Bifurcació (445 m).- Es creua la pista que s’ha deixat en el pk 12,210 i es continua al
recte per una pista ampla. Es deixa una pista a la dreta tancada per una cadena.
0:04 3:17
0,310 14,045
31T 443617 4596338
Cruïlla (410 m).- Es deixen dues pistes a l’esquerra i es continua al recte per la que
se seguia. Més endavant es deixa una pista a l’esquerra.
0:04 3:21
0,295 14,340
31T 443759 4596096
TURÓ D’EN BALDIRI (410 m) (7).- En un pla conflueixen diverses pistes; a la dreta
es deixa l’accés a un mirador amb una vista que és realment impressionant sobre el
Maresme i el Barcelonès. A l’esquerra es deixa una pista per la qual va la ruta de
l’Esquirol. Es continua al recte per una pista que davalla fort.
0:03 3:24
0,185 14,525
31T 443797 4595941
Bifurcació (350 m).- Es deixa la pista que se seguia i es va a la dreta per una pista
que té una tanca metàl·lica. Aquesta pista davalla fort fent zig-zags pel vessant sudest de la muntanya.
0:16 3:40
0,855 15,380
31T 443543 4595278
Bifurcació (145 m).- S’arriba a una pista que se segueix a la dreta, passats 65 metres
es deixa una pista a la dreta tancada per una cadena
0:05 3:45
0,245 15,625
31T 443395 4595211
Cementiri (130 m).- Queda a l’esquerra i es continua davallant per la pista que se
seguia que és l’anomenat camí del cementiri.

Meridià Verd. Tram 14 AEEF

Pàg. 3

0:05 3:50
0,275 15,900
31T 443238 4595212
Bifurcació (115 m).- Es creua una riera que és una pista i es continua al recte pel
carrer Berenguer Raudors.
0:05 3:55
0,265 16,165
31T 443014 4595069
TEIÀ (105 m) (8).- Casa Municipal de Cultura “La Unió”, en la bifurcació del carrer
Berenguer Raudors i el passeig de la Riera. Es va a l’esquerra pel passeig de la
Riera.
0:06 4:01
0,380 16,545
31T 443198 4594611
RIERA DE TEIÀ (50 m).- Es deixa a l’esquerra el passeig del Castanyer, que va a
Sant Berger, a la dreta es deixa la carretera que va al Masnou i es pren una pista
que porta la riera de Teià a l’esquerra en paral·lel.
0:05 4:06
0,290 16,835
31T 443366 4594443
Bifurcació (45 m).- Es deixa una pista a l’esquerra que va a can Padellàs i una altra a
la dreta que entra a una fàbrica, es continua per la que se seguia.
0:04 4:10
0,200 17,035
31T 443524 4594429
Bifurcació (40 m).- Es deixa la pista que se seguia i es continua pel llit de la riera a la
dreta en direcció est.
0:05 4:16
0,270 17,305
31T 443745 4594286
Autopista A-19 (35 m).- Hi ha una doble bifurcació, s’arriba a una pista que se
segueix a l’esquerra i als pocs metres es deixa per anar a la dreta per una pista que
passa sota l’autopista.
0:05 4:21
0,285 17,590
31T 443847 4594220
Bifurcació (35 m).- Un cop passada per sota l’autopista i deixa la pista que se seguia
i se’n pren una a la dreta que creua la riera i continua en direcció est al seu costat;
més endavant es retorna al llit de la riera i es continua baixant per ella. Es deixen
diverses pistes d’accés a les finques del costat de la riera.
0:14 4:35
0,795 18,395
31T 444285 4593597
Bifurcació (5 m).- Es deixa el llit de la riera i es puja a l’esquerra per una pista que va
a parar a una zona comercial, en arribar-hi es deixa una pista a l’esquerra i es
continua al recte, amb la riera a la dreta, per un vial asfaltat que és el carrer Ponent.
En arribar a una rotonda es deixa a l’esquerra una gasolinera, un hipermercat i les
instal·lacions de la Creu Roja.
0:07 4:42
0,370 18,765
31T 444328 4593233
Carretera N-II (3 m).- Se la segueix a la dreta uns metres fins arribar a unes escales
a la dreta que són un pas subterrani; per aquest pas es creua la carretera i la línia
del ferrocarril.
0:03 4:45
0,120 18,885
31T 444284 4593165
EL MASNOU (1 m) (9).- Platja d’Ocata, punt on el Meridià de París entra al mar, a
l’altre costat de la via i de la carretera hi ha un càmping amb tres palmeres de costat.
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