
PLANTILLA SORTIDES CESC 
 
SECCIÓ: Natura 
 
TÍTOL SORTIDA: La Vall de Vilamajor 
 
DATA:  diumenge 17 de febrer  de 2019 
 
HORA  SORTIDA: 8 matí  
LLOC DE SORTIDA: Plaça 1 d’octubre   
MITJA DE TRANSPORT: Cotxes particulars .  
 
PROPOSA LA SORTIDA: Quico Fernández i Carles Montoriol   
DIFICULTAT: Es apte per a tothom avesat a caminar pel medi natural,  
10 km aprox 
CAL PORTAR: Equipament personal: Esmorzar i beguda, roba d’abric i, 
calçat adient 
 
INSCRIPCIONS: No cal, segons els que siguem, completarem cotxes 
 
ITINERARI  Sortirem de l’aparcament de sota l’església de Sant Pere de 
Vilamajor. Començarem a caminar pel davant de la Rectoria (de l’any 1639) 
cap al rierol i després enfilarem en direcció a Can Llinars, imponent masia 
de Ferran de Sagarra i de Siscar construïda el 1885. Coneguda també com a 
“Granja-Torre de Sagarra” per la seva explotació lletera. 
Passarem després pel costat d’una moderna bassa molt grossa i Seguirem 
cap a Terra Blanca. Es tracta d’una llengua insòlita de naturalesa granítica , 
envoltada de pissarra. Antigament utilitzaven aquest sauló per fregar olles. 
Aquí deixem la pista i per un caminet anem ca a la Riera de Canyes, 
passarem per un port de fusta i podrem veure un bonic salt d’aigua. D’aquí 
en enfilem suaument cap a Can Parera de Canyes, antiga masia. Trobem 
després una alzina surera centenària. Passem pel costat d’uns prats verds i 
mes endavant per la bassa de Can Gras i la masia Can Gras d’Amunt del 
segle XVI. “Gras”, és sinònim de riquesa.  Seguim cap a Can Gras d’Avall, de 
la mateixa època,. 
Mes endavant trobarem el Roure Gros amb la Font i la Bassa del Roure tot 
acostant-nos a  Sant Pere de Vilamajor, on podem contemplar el nucli antic, 
anomenat “Barri de la Força” i que envolta l’església de Sant Pere, El nucli 
antic , era un recinte fortificat amb l’antic ajuntament que havia estat una 
torre de defensa, anomenada Can Vila, El Castell va ser construït pels 
comtes de Barcelona , el segle XI..El 1448 un terratrèmol va malmetre el 
Castell de Vilamajor , però la Torre Roja, actualment campanar , va restar 
dempeus.  


