
DADES TÈCNIQUES

DATA
Diumenge 25 de maig
HORA SORTIDA
10:00h del matí
LLOC SORTIDA
pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT
Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA
Carles Marín
CAL PORTAR Equipament 
personal d'acord al temps 
que faci, esmorzar i dinar, 
beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS
Es prega confirmeu
l'assistència a:
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
- al telèfon del CESC
93 867 5213
- a en Carles Marín
653 522 287
carlesmarinva@gmail.com

En cas de mal temps, la
sortida s'anul.larà

INTRODUCCIÓ Aquesta és una ruta que permet contem-
plar un dels bonics racons de les rodalies de Cànoves i del 
Parc Natural del Montseny.

El recorregut ens permet caminar per la frondosa Vall 
de Vallforners, amb el seu pantà, dins el Parc. El trajecte 
ens permetrà veure típiques masies de la zona (Can Cuc, 
Can Pou, Can Mets, etc.), contemplar les esglésies de Sant 
Muç, datada del S.XVII (Cànoves) i Sant Salvador de Terra-
des. I el popular Castanyer Gros o de Can Cuc. És el major 
arbre del País amb 11,47m de diàmetre. Està viu i foradat 
per dins, amb dues entrades oposades per les que se'l pot 
travessar passant per l'interior. És un exemplar únic i està 
declarat arbre monumental per la Generalitat.

TRAJECTE Sortirem direcció Llinars del Vallès, per la 
C-35, on un cop arribat a la benzinera de Llinars, pren-
drem a la nostra dreta la carretera BP-5107 direcció Sant 
Antoni de Vilamajor i Cànoves.

Un cop arribats a Cànoves, seguirem direcció al Pantà 
per una pista senyalitzada i asfaltada al principi, que ens 
portarà a l'aparcament de l'embasament de Vallforners, on 
deixarem els vehicles per iniciar el recorregut. (El pàrquing 
és de pagament, i són uns 5 euros per cotxe).

RECORREGUT Sortirem del costat dret de la presa de l'em-
bassament de Vallforners. Seguirem recte pel camí que vo-
reja l'embassament pel seu costat dret fins arribar a la seva 
cua. Prendrem un trencall a mà dreta pel qual ens hem 
d'enfilar, seguirem sempre la vall i amb pujada, fins arribar 
al Castanyer de Can Cuc.

Un cop visitat el Castanyer, desfarem el camí, fins a tor-
nar a la pista principal, que ens portarà just a sota de Can 
Cuc, masia que forma part del veïnat de Sant Salvador de 
Terrades, amb una ermita neogòtica. En aquest punt tra-
vessarem el torrent i passarem per l'ermita (amb la possibi-
litat de visitar-la) i el veïnat.

Continuarem el camí, que ja fa estona que és en baixa-
da, i ens trobarem amb la masia de Can Morera, Can Mets 
i Can Castell, fins arribar al principi de la presa.

Aquí finalitza la ruta.
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