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El dolmen de pedra gentil

Parc del montnegre i el corredorCom arribar  al punt de sortida?
Vallgorguina 
està a uns 60 
quilòmetres de 
Terrassa. El 
més fàcil és 
agafar l’AP7 en 
direcció Girona 
des d’on
s’arriba a lloc 
en uns 45 
minuts, amb un 
peatge de 2’1€
per trajecte. 

Caldrà deixar l’AP7 a la sortida 11 de Sant Celoni / Montseny i, a 
la rotonda, agafar la C61 en direcció a Arenys. Vallgorguina és el 
primer poble que ens trobarem i el Centre d’Informació i 
aparcament estan situats a la mateixa carretera que travessa el 
poble, a la nostra esquerra. 

Distància: 5 Km

Desnivell: 120 metres

Temps: 2 hores i 45 minuts (infants de parvulari)

L’ITINERARI
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DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI A PEU:
L’itinerari comença al final del carrer Montseny, 
passat el pont de la riera de Vallgorguina. 
Seguirem el camí que voreja el pla del Forn, un 
espai ocupat per vivers d’arbres ornamentals. 

Trobarem un àlber centenari des d’on hem de seguir la riera fins 
el sot de Can Sumana on prendrem el primer trencall de 
l’esquerra. Després de passar un coll carener, baixarem fins al 
replà del Suro d’en Duran, un arbre gegantí. 

Arribem a la pista forestal on, a la dreta, tenim 
el turó del Dolmen. Des del dolmen a l’oest es 
veu el campanar de l’església de Santa Eulàlia 
de Tapioles, documentada al segle IX.

EL DOLMEN DE PEDRA GENTIL és un megàlit, una tomba 
col·lectiva prehistòrica, de fa uns 4.000 anys, feta amb grans 
pedres que, en origen, estava coberta per un túmul de terra. 

Dolmen de Creu d’en 
Cobertella (Roses)

Il: Francesc Riart

Deixem el dolmen i ascendim per la pista en direcció al santuari 
del Corredor deixant a la dreta el camí de Santa Eulàlia. 
Travessem el bosc d’alzines, pins i roures fins arribar al pla de 
Can Pradell, un mas senyorial reconstruït al segle XIX.

Seguim per la pista i, a pocs metres, 
prenem un corriol a l’esquerra que ens 
portarà a travessar el bosc de la Puig, un 
bosc mixt on es barregen espècies alzines, 
sureres, roures i pins. 

L’ALZINA SURERA creix bé sobre sòls sorrencs pobres en 
nutrients, com és el cas del sauló, aquesta sorra granítica que 
trobem a la serra del Corredor. Afavorida des del segle XVIII 
per la indústria del suro i el desenvolupament de la vinya, la 
seva explotació s’ha mantingut fins avui. 

Sortint del bosc ens trobem amb la masia de Can Clarens, antiga 
masia del segle XVIII avui convertida en centre d’educació
ambiental i des d’on podem gaudir de les panoràmiques del 
Montnegre a l’oest i la serra de les Mules a l’est. 

Seguim pel camí carreter que creua les feixes i enfila la baixada 
cap al nucli de Vallgorguina. 

CAL QUE porteu aigua i calçat adequat. Qui vulgui 
quedar-se a dinar després de l’activitat, hi ha una àrea 

d’esplai al final del recorregut, podeu deixar la 
carmanyola al cotxe.


