
Part d’un sender promogut per diverses entitats l’any 1997 que 
uneix Sant Celoni i La Beguda Alta d’Abrera. La variant que 
esmentem del GR-97 és més transitada que el mateix tronc ja que 
passa pels Lledoners i el turó de Can Camp, creua el poble per la 
plaça de la Font del Lleó i enfila cap al roure Gros per anar de nou al 
tronc principal, a l’alçada de la Torre Marimon. 

Bifurcació del camí al Roure Gros

GR - 97.2

distància: 10,02 Km

durada: 1 h 47 min 

desnivell acumulat pujant: 197 m  

desnivell acumulat baixant: 256 m

ruta circular: NO

altitud màxima: 364 m

altitud mínima: 168 m

dificultat: ** (fàcil)in
fo
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GR - 97.2 02

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1437692

Torre Marimón: 41o 612923’ 2,1696960’’

Roure Gros: 41o 631179’ 2,1490550’’

Plaça de la Font del Lleó: 41o 634617’ 2,1620480’’

Plaça de Taunnustein: 41o 635850’ 2,1587330’’

Mas Manolo: 41o 635119’ 2,1764580’’

Font de La Borda: 41o 636622’ 2,1793350’’PU
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km altitud descripció parcial total

0,000 290 Des del GR-97 al seu pas per la urbanització Els 
Lledoners, comença la variant GR 97-2 que ens porta 
a Caldes de Montbui es surt del PK 12,357 del tram de 
les Franqueses a Caldes del GR-97, a la carretera de 
Granollers a Caldes. Agafem l'avinguda dels Lledoners, 
l'antic camí ral de Caldes, en direcció nord, i anem pujant 
en direcció al camp de golf.

00:00 00:00

1,160 345 Després de fer un bon tram de carretera, i just abans d'una 
corba bastant important cap a la dreta, prenem, un camí de terra 
que surt a l'esquerra, que es fica dins un bosc de pins i alzines.

00:15 00:15

1,320 350 Deixem un camí que ens surt a la dreta, seguim recta en baixada. 00:03 00:18

1,480 340 Deixem un altre camí que surt a la dreta, i arribem a 
les proximitats d'una zona amb parcel.les marcades per 
urbanitzar. Sense arribar-hi tombem cap a la dreta.

00:02 00:20

1,750 330 Cruïlla de camins. Seguim recte. 00:05 00:25

1,780 330 Bifurcació.Es deixa la pista de l'esquerra i seguim pel de 
la dreta.

00:01 00:26

1,935 320 S'abandona la pista forestal, que va a Can Camp, i es 
continua a l'esquerra per una altra.

00:02 00:28

1,995 320 Es deixa el camí principal a l'esquerra, i es continua pel de 
la dreta baixant.

00:01 00:29

2,330 290 Es deixa la pista, que revolta a l'esquerra, i es tira per una 
altra de més estreta que baixa tot dret. Més endavant la 
pista es converteix en un corriol de fort pendent i molt 
erosionat pels efectes de l'aigua.

00:04 00:33

2,495 260 Torrent de Can Camp. Es passa a l'altra riba i es va cap a 
l'esquerra pel corriol que baixa de Can Camp. Es passa pel 
costat d'una caseta d'aigües, i es continua per la llera del 
torrent.

00:02 00:35

2,935 250 Passem pel costat d'una altra caseta d'aigües, a la nostra 
dreta i un abundant canyissar a l'esquerra.

00:07 00:42

3,165 240 El camí s'uneix a un altre que surt per La dreta. Seguim 
recte baixant.

00:02 00:44

3,275 230 A sota del camí, a l'esquerra, hi trobem la font de la 
Borda. Una taula i un mur que fa de banc conviden 
a gaudir de la frescor de l'indret, envoltats de bons 
exemplars de roures i alzines.

00:01 00:45

3,465 225 Carretera de Granollers a Caldes. Just abans d'arribar-hi 
seguim per la dreta per una vorera condicionada per als 
vianants, i pocs metres més endavant tornem a girar cap 
a la dreta.

00:03 00:48

3,710 230 Deixem a la dreta el Mas Manolo, antiga residència de 
l'escultor Manolo Hugué, que s'està habilitant com a museu,  
i travessem la carretera de Barcelona a Moià (C-59) per accedir 
al nucli urbà de Caldes pel carrer de Manolo Hugué.

CALDES DE MONTBUI. Arribats al nucli urbà de Caldes 
seguim pel carrer Granollers, carrer Escoles Pies, baixant 
fins a la Plaça de l’Angel, carrer Asensi Vega fins a la plaça 
de l’Esglesia, cap a la dreta pel carrer del Forn i fins la 
plaça de la Font del Lleó.

00:03 00:51
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km altitud descripció parcial total

GR - 97.2 04

4,900 205 Arribats al centre històric de la vila, aquí el G.R. Coincideix un 
tram amb el començament del P.R. C-9 (Caldes-Sta Ma del 
Grau i enllaç amb el G.R. 5). Seguim pel davant del balneari 
Broquetas cap a buscar el carrer del Pont.

00:21 01:12

5,124 200 Es creua el pont romà, per saltar a l'altra banda de la riera de Caldes. 00:03 01:15
5,280 210 Arribats a la plaça de Taunusstein (vila d'Alemanya 

agermanada amb Caldes de Montbui), es pren el camí a 
l'esquerra que ens duu cap a Can Picanyol.

00:03 01:18

5,470 220 Per l'esquerra se'ns uneix un camí que ve del Pinatar. 00:02 01:20
5,575 215 Deixem un trencall a la dreta, i més endavant trobem Can 

Picanyol a l'esquerra, passant per sota d'una linia elèctrica 
d'alta tensió; seguim endavant en direcció al bosc, entre 
camps i fruiters.

00:01 01:21

6,000 230 Bifurcació. Seguim pel corriol que surt a l'esquerra. 00:05 01:26
6,200 230 Cap a la dreta i en forta pujada en direcció al bosc. Deixem 

a l'esquerra el corriol que porta a la font de les Escales.
00:02 01:28

6,330 240 Deixem a la dreta un camí que va al gorg d'en Pèlags. 00:03 01:31
6,650 250 Després d'una pujada sostinguda arribem a una important 

cruïlla de camins, on hi havia hagut el Roure Gros. Aquí 
deixem de coincidir amb el PR C-9 que s'enfila pel camí 
de la dreta cap a la Torre Roja. També es deixa el camí que 
duu a Sentmenat cap a ponent i continuem per l'esquerra, 
direcció sud, carenejant entre conreus i oliveres per l'antic 
camí ral de St. Llorenç Savall a Barcelona.

00:05 01:36

7,295 230 Girem cap a l'esquerra, abans d'arribar a l'entrada d'unes granges. 00:08 01:44

7,585 230 Girem a la dreta, seguint la mateixa pista que portàvem. 00:02 01:46

8,176 195 Deixem un camí a l'esquerra. 00:07 01:53
8,225 190 Arribem a la carretera de Caldes a Sentmenat, i seguim 

un tros per aquesta, cap a la dreta.
00:01 01:54

8,475 200 Deixem la carretera a Sentmenat, i agafem per la petita carretera 
asfaltada (BV-1423), a l'esquerra que ens portarà fins a la Torre 
Marimon per l'antic camí ral de Caldes a Palau Solità.

00:03 01:57

9,920 180 Arribem a la Torre Marimon, antiga Escola Superior 
d'Agricultura, construïda per la Mancomunitat de 
Catalunya, i a la plaça retrobem el GR - 97.

00:23 02:20

Carretera BV-1243 a Sant Sebastià de Montmajor km 0,3 
T (34) 938 654 695 • F (34) 938 667 580

08140 Caldes de Montbui 
GPS: 41o 38’ 39” / 2o 9’ 23” 

elpasqualet@elpasqualet.com
 www.facebook.com/CampingelPasqualet

www.twitter.com/elpasqualet
www.elpasqualet.com

obert del 15 de gener al 15 de desembre


