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Com arribar a la casa de colònies a peu des de Sant Celoni 
 
Si arribeu a Sant Celoni amb tren (RENFE) un cop sortiu de l’estació heu d’anar 
cap a l’esquerra seguint la direcció de la via del tren (anireu trobant dues ratlles de 
color groc pintades pel terra), al final de carrer heu de girar a l’esquerra i passar 
per sota el pont  del tren i desprès passar per sota el pont de la carretera, aquí cal 
entrar pel túnel que porta al Centre Comercial Altrium, un cop pugeu les escales 
cal anar cap a la dreta vorejareu el centre comercial i passareu  per sobre del pont 
que travessa el riu “La Tordera” al final del pont i trobareu el mur que ens separa 
de l’Autopista gireu a la dreta i seguiu el mur fins trobeu el carrer tallat, esta tallat a 
la circulació de vehicles, passeu per aquest tram de carrer que esta tallat i 
arribareu a una rotonda, aquí cal que gireu a l’esquerra agafareu la carretera que 
porta a Vallgorguina i passareu per sobre l’Autopista, cal seguir aquesta carretera 
a uns 200 m trobareu l’entrada al polígon industrial El Molinot, heu d’entrar al 
polígon i girar per primer carrer a l’esquerra (a partir d’aquí no seguiu les ratlles 
grogues, cal seguir dues ratlles de color taronja que estan pintades a les faroles) 
al final del carrer i a ma esquerra trobareu l’entrada al camí que us portarà a 
Vallgorguina (aquesta entrada esta entre dues tanques que guarden material de 
construcció). 
A partir d’aquí cal que seguiu el sender local que esta senyalitzat amb uns pals de 
fusta i que porten les lletres VV i una ratlla de color groc, aquest sender te sempre 
a l’esquerra la riera de Vallgorguina i la carretera, es molt planer fins arribar a 
Vallgorguina. 
Seguiu aquest sender que passa entre una plantació de plàtans i arribareu a un 
circuit de motos cal seguir vorejant el circuit fins que us veureu obligats a passar 
pel mig d’aquest circuit, atenció aquí, no deixeu de anar al costat de la riera fins 
que sortiu del circuit, ara cal girar a la dreta i uns 50m mes amunt trobareu de nou 
els pals, gireu a l’esquerra i aneu seguint aquest camí fins arribar a uns camps de 
futbol (sou a Can Castellar) i una zona amb taules (no les utilitzeu sense demanar 
permís a la casa), aquí cal que gireu a la dreta i uns 20m més amunt trobareu de 
nou a l’esquerra els pals, gireu i segui el camí passareu per sota un pont, a partir 
d’aquí podeu seguir dues rutes. 
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1.- Continuar pel sender, passat el pont i a uns 50m heu d’anar a l’esquerra, ara 
esteu a una finca particular que es dedica a la plantació d’arbres i hortalisses 
(Vivers Salicru), podeu passar, trobareu la casa a la dreta i més endavant a 
l’esquerra la Rectoria Vella (no es pot visitar), es important de no passar per les 
zones que estan vallades, seguiu el sender i arribareu a Vallgorguina, no cal 
entrar al poble, aquí trobareu unes senyals de tràfic que envien a Can Clarens, 
seguiu-les, l’últim tram fa pujada i tornareu a trobar les ratlles de color groc als 
arbres i pals del tel. 
 
2.- RUTA DEL DOLMEN - A uns 50m del pont podeu anar cap a la dreta i agafar 
el camí que passa per sobre el pont, cal anar cap a l’esquerra (fa pujada), seguiu 
aquest camí fins que en trobareu un camí a ma esquerra que esta tallat amb una 
cadena, cal agafar aquest camí, seguiu-lo fins a trobar una altre cadena, un cop 
passeu la cadena a ma dreta teniu l’accés al “Dolmen de Pedra Gentil” podeu 
pujar uns 100m i es pot visitar, un cop feta la visita cal baixar i continuar pel camí, 
a partir d’aquí i seguint el camí  a ma dreta anireu trobant uns pals de fusta que 
indiquen el sender local SL-C-71, porten una placa de color verd i una ratlla de 
color vermell al cap de munt i una ratlla petita verda i una altre de blanca (també 
trobareu pintades pels arbres dues ralles de color groc com les que heu vist a 
Sant Celoni i la carretera), més endavant a ma dreta trobareu les indicacions per 
anar a l’Ermita de Sta. Eulàlia de Tapioles, es pot visitat per l’exterior (no es de 
gaire iterés) si aneu a l’ermita caldrà que retorneu a aquest camí, podeu continuar 
pel camí fins arribar a Can Pradell de la Serra, aquí hi ha un petit bar-restaurant i 
una font, uns 50m desprès de l’entrada a Can Pradell i a ma esquerra us heu de 
desviar pel camí que entra, aquest camí es la continuació del sender local SL-C-
71 i que passa pel bell mig de Can Clarens. 
 
ATENCIÓ, al arribar a Can Pradell, NO agafar el camí indicat amb una enganxin-
ne de color vermell i blanc es la indicació del GR i aquest camí fa baixada, el que 
porta a Can Clarens esta a continuació i al començament va planer i en paral·lel al 
camí pel que pujàveu. 
 
Si us perdeu o no us aclariu podeu trucar al 600585990, intentarem orientar-vos. 
 


