
Ruta per Can Cabot, el Bruguer i la 
Sagrera

Les vistes que tenim dels cingles de Bertí.

Conèixer el nucli històric de la Sagrera.

Descobrir els antics masos agrícoles del Vallès.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   137 m  

Altitud màxima   374 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping l’Esplanada

Població   Santa Eulàlia de Ronçana

Exigència física   Mitjana

Temps total efectiu  3:00 h     

Distància total   14,2 km     

Desnivell acumulat   364 m     

Ruta circular que ens apropa al paisatge rural del Vallès 
Oriental i ens permet gaudir de boniques vistes sobre els 
cingles de Bertí i el Montseny.

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

Comencem l’itinerari al Càmping l’Esplanada. Sortim del càmping, girem a l’esquerra i travessem 

el pont sobre el riu Tenes. Tot just creuat, agafem un petit camí senyalitzat que surt a mà esquerra i 

ressegueix la riba dreta del riu Tenes.

Avancem per aquest camí tot gaudint de la vegetació de ribera i dels plafons informatius sobre la 

recuperació d’aquest espai natural. A la resclosa de Can Comas, continuem seguint el curs del riu 

Tenes pel camí asfaltat de Can Font a Sant Cristòfol. Al cap de 500 m, val la pena aturar-se i visitar 

la font de Sant Cristòfol que queda just vora del riu (senyalitzada).

Fem uns metres més pel mateix camí, però aviat girem a mà dreta pel carrer de la Font de 

Canaletes, senyalitzat com a Sender Ronçanenc PR-C 10. Seguim recte i observem, a l’esquerra, el 

mas de Can Paiàs. Girem novament a la dreta i arribem a la carretera del Gual que nosaltres prenem 

cap a l’esquerra, vigilant amb el trànsit de vehicles.

Creuem la carretera BV-1435, seguim recte i travessem el mas de la Bastida Vella. Continuem 

endavant per la pista que ens porta fins al pont sobre el torrent de Can Figueretes, que creuem. En 

aquest tram seguim sempre els senyals del PR-C 10 Sender Ronçanenc. Seguint les indicacions, 

entrem al bell mig d’una paisatge rural característic d’aquest territori. Primer passem la casa del 

Casteller i poc després Can Cabot i Can Masponç. Tot seguit travessem un tram urbanitzat pel carrer 

de Maspujols (també senyalitzat) i continuem pel PR-C 10 a través dels boscos de Rosàs fins a la 

masia de Can Rosàs. Passada la masia, agafem les dues primeres desviacions a mà esquerra, 

que ens porten fins al darrere d’un gran dipòsit d’aigües, on girem altre cop a l’esquerra. Els senyals 

del PR-C 10 ens porten ara fins a les cases de Can Martí i el Bruguer. 

Un cop entrem de nou a l’espai urbanitzat, continuem tot recte fins al nucli antic de la Sagrera i 

l’església de Santa Eulàlia. Seguim el carrer de la Verge del Pilar i retornem a la carretera BV-

1435. L’agafem uns metres cap a la dreta, creuem un pas de vianants i retornem al Càmping de 

l’Esplanada per la pista senyalitzada.
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Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000.” propietat 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping l’Esplanada 174 m 0,0 km

        Font de Sant Cristòfol 150 m 2,4 km

        Can Figueretes 181 m 4,6 km

        Can Cabot 240 m 5,9 km

        Can Rosàs 350 m 8,5 km

        el Bruguer 283 m 10,5 km

        La Sagrera 242 m 13 km

        Càmping l’Esplanada 174 m 14,2 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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