TERCERA PASSEJADA

1.- Sortim del aparcament del Centre Cívic de santa Eulalia “ La Fabrica” travessem el camí del
gual i passem per Ca La Pujala i Can Corder. Agafem un peit corriol per davant de l’era,
enfront de la casa, que segueix paral·lel el torrent de Can Burgués.
2.- Seguim fins arribar al Carrer de la Font de sant Cristofol. Agafem el carrer i ens trobem a la
dreta a uns metres endins les cases de Can Maspons i Can Gimeno. A l’esquerra baixant unes
escales troben la “Font de Sant Cristofol”. D’aquest font brull sempre un bon raig d’aigua.
3.- En aquest punt de la font i trobem una pecera que ens permetria creuar el riu, `però
nosaltres continuem el camí fluvial avall.
4.- Uns metres mes avall ens troben amb el barri de Can Sabaté. En el nº 20 hi trobem una
zona verda recuperada de les edificacions que ens tancant la visió del riu. En aquest punt i
darrera de una tanca que ens separa del contacte amb el riu, podem veure amb dificultat la
resclosa de Can Font.
5.- Arribem el final del carrer, una tanca impedeix el pas de vehicles, a partir de aquest punt ja
ens retrobem amb el paisatge natural sense edificacions. Es necessari incidir en aquest tema,
per quant en aquest paratge les cases en envaït les lleres del riu. Caldria una revisió del tram
per aconseguir una continuïtat natural i no urbana.
6.-Un cop endinsats en el bosc de plataners i alcines, podem veure la depuradora de Santa
Eulalia que està curiosament en el municipi de Lliçà d’Amunt. Al darrera de la depuradora la
Masia de Can Feu que dona lloc aquest indret del municipi.
7.- Dins dels bosc i caminant el costat del riu, solsamènt escoltarem de nou el seu sorolli alguns
ocells que ens acompanyaran en la nostre passejada. En aquest tram la vorera esquerra te un
tallat abrupta, que sembla esculpit en la roca de sauló. Es un lloc molt agradable de
contemplar.
8.- Encantats per les abraçades de les alzines i plataners que ens embolcallem i amb el soroll
del “caminar” del riu, arribem el torrent de Can Feu.
9.- Seguim per el costat del riu, i després de passar uns camps ens troben amb la zona
abandonada de la gravera. Aquesta zona va tenir molta activitat els anys 70 fins els 90.
Sortosament ara està en silenci esperant que aquest indret poguí ser retornat a la natura.
10.- Formant part inicialment del conjunt de la gravera, hi trobem mes amunt a uns 100m, El
Molí d’en Comas. Juntament amb la resta de instal·lacions abandonades de l’antiga gravera. Es
una llàstima veure com es va deteriorant La espectacular conjunt de la masia. També cal dir
que per arribar a veure la tanca del Moli, cal anar en molta compte per la carretera. Igualment
hem de aturant-se per tractar de poder entrebesar la carretera b1415, per continuar la
passejada per el riu. Aquesta zona està poc cuidada i caldria una actuació que integrés tot el
entorn i estudies com poder salvar el creuament de la carretera seguin per la llera del riu.

11.- Tornem per el camí que en deixat, i ens tornem a situar en el riu per entravessar sota el
pot de la carretera 1415b. Un cop passat el pont ens trobem amb un camí molt ample que
circula per el costat del riu. Si es pogués passar al altre costat podríem agafar un petit corriol
que ens situa a dalt de la carretera 1415b. DE nou tenim el problema de creuar la carretera per
poder agafar el camí que ens porta fins l’ ermita de Santa Justa i Rufina. Segle XII, i també a la
Masia de Ca l’Anell (una antiga masia que forma part de l’historia del inicis de Lliçà des de
èpoques romanes ) i que malauradament avui trobem en estat ruïnós.
12.- Tornant al nostra lloc de sortida al costat del riu passat el Pont de la carretera, continuem
per el camí que voreja a la dreda una finca amb una construcció aturada fa mols anys per
temes de llicencies , (questa zona està afectada per el possible traçat del quart cinturó).
Aquets camí ens portarà a un petit nucli de cases, situades en un rèbol a la nostre dreta.
13.- Nosaltres continuem recta per un sender, després de entravessar per una passera d’ obra
el torrent de xxx que ve de la Zona de la cruïlla portant les aigües de las altituds de la serralada.
14.- Continuem el camí i davant nostre s’atenen uns grans camps de regadiu. Son els camps de
La torre del Plà (nom que pren aquest zona de camps)
15.- A l’esquerra surt un camí que entravessa el riu per un gual només apte per tractors i
vehicles 4x4. Aquest fet, ens priva de poder veure de mes a prop la casa de Can Bosch. (edifici
del segle xxx que forma part de la historia dels darrers anys de finals de segle 19). En aquesta
mateix costat del riu també i troben la Can Riera actualment transformat en restaurant.
16.-Seguin el camí , i després de passar per el camps en trobant amb la zona de la bassa d’en
“pardalero”.Lloc conegut per que era una antiga explotació de sorra i va ser refugi de “pardals”
dins la vegetació que es va formar.
17.- A la nostre dreta i el fons tenim una visió panoràmica del poble de Lliçà d Amunt. Amb el
seu nucli antic del que sobresurt la torre del campanar de l’església de sant i el turó de Can
Puig que forma una edificació en forma de fortalesa.
18.- Seguin el camí ens trobem amb un altre anomenat camí del Tenes, que enllaça amb el
poble en la zona denominada del Plà. Aquest camí a estat des de sempre un lloc de connexió
amb la zona urbana i els camps del costat del riu. Es de esperar que en un futur i com a
resultat de l’expansió del poble en aquest sector, poguí donar una connexió adequada.
19.- En les moments de escriure aquest guia per passejar per el Tenes, tinc molt present la
transformació que tindrà tota aquesta façana del poble que esdevindrà en un futur una gran
via Parc com a passeig i frontera de la zona urbana amb la zona agrícola.
20.- Després de passar al altre costat del riu per primer cop des de els seus inicis a Bigues, ens
endinsem per el gran Parc del Tenes, bosc format per pins i alzines. Es una gran obra que va
poder afrontar el ajuntament a finals del anys noranta. Aquest lloc a potenciat el riu i generat
un espai de trobat i activitats en la natura.
21.-Al final del Parc ens trobem amb la dificultat que el camí de nou està tallat per la carretera
de Granollers a Lliçà. Per atravessar hem de buscar la zona de pas de vianants desplasant nos

al altre extrem del pont, per retornar a la posició contraria on estaven per creuar. Es de
esperar que es busqui una solució aquest problema i que es pugui passar per sota de la
carretera continuant així el camí fluvial per la natura i en seguretat.
22.- Agafem en camí urbà que passa per el costat de la Cooperativa Llisanenca que deixem a la
nostre esquerra. Mes endavant ens trobem a la nostre esquerra una construcció abandonada,
restess de una “antiga foneria”. A la dreta es troba un gula que atrabessa el riu.
23.- Anem seguin per el mateix camí tipo pista, es un lloc en el que a diferència del resta i
circulant vehicles. Es un fet que s’hauria de contemplar anul·la’t, o poder preservar la
circulació amb protecció. A la nostre esquerra poder veure un grup de cases i masias que
forment un petit veïnat anament el “narri del Migdia”.
24.- Passades aquestes cases en trobem am les immenses construccions del polígon de Can
Montcau. Ens costa poder trobar la construcció de la Masia de Can Montcau, donat a que les
noves edificacions han tapat la seva visió.
25.- Continuem per la pista i ens desviem a la dreta per el camí de Can Valenti en direcció a la
riera? (riu), deixant a l’esquerra Can Dunyó, fins arribar a la bassa de Can Dunyó. Aquest gran
espai a sigut arreglat darrerament el ser pas dels vehicles de les obres inicial de la urbanització
de Can Montcau. Aquest espai te adequat un lloc per observar les aus i poder descansar a fer
un pinc nic. Es un espai recuperat en molt bon gust, que complementa el camí fluvial.
26.- Ens trobem amb un gual recient adaptat amb pedres de grans dimensions que facilitaven
el pas del vehicles. Actualment no hi transitant o ho fan molt poc, cosa que es de molt agrair.
Entrem en el terme municipal de Lliçà de Vall.
27.- Continuem fins arribar a una pesera a la nostre dreta que ens permet creuar de nou el riu.
També existeix un gual de pas per vehicles. Al altre costat del riu ens trobem en la font de Can
Cuscuné.
28.- Des de la Font podem veure les primeras cases de la zona urbana de Lliçà de Vall. Tornem
al riu, en el lloc abnas de creuar i seguim rect, sempre amb el riu a la nostre dreta. A l’esquerra
trobem diferents naus industrials de la zona industrial, fins arribar a la carretera que enllaça la
zona urbana de Lliça de vall amb la C17.
29.- En aquest punt no tenim possibilitat de continuar actualment per el riu sota la el pont de
la carretera. Unes obres que sesta’n fem podant donar una esperança de tenir la solució ben
aviat.
30.- El altre costat les construccions de les naus de la zona industrial no han respectat la zona
de proximitat amb el riu, i es molt dificultós poder continuar el camí fluvial. Serà molt
convenient es pogués trobar una solució per poder passejar sense allunyar se del riu.
31.- Per la dificultat de les naus ens vetllem obligats a continuar per la zona urbana per el
carrer de xxx dins el polígon industrial de x xx i continuar fins la “Deixerìa” En aquest punt
deixem el carrer asfaltat i podem agafar un camí ample de terra anant paralels al riu. A
l’esquerra ens trobem amb el muniucipi de Parets del Vallés que es la fí de la nostre etapa

