
Les Franqueses del Vallès
De Corró d’Avall a Corró d’Amunt pel pla de Marata

Diumenge 26 de febrer de 2017

Aproximació en cotxes particulars: Sortirem de la plaça de Sarrià per anar a buscar la Ronda de Dalt
fins el nus de la Trinitat. Seguim la C58 (direcció Sabadell, Terrassa i Manresa), ens incorporem a la C33
(direcció Girona - França), passem el peatge de Mollet del Vallès i anem  fins a la sortida 2 (Parets – Vic
–  Puigcerdà.  Agafem  la  C17  (autovia  de  l’Atmella)  fins  al  km  22,  sortida  de  Caldes  de  Montui  -
Canovelles – Granollers nord. Trobem una rotonda i prenem la segona sortida, carretera C352 direcció
Canovelles – Granollers nord – Mataró. La seguirem passant per cinc rotondes més, i a la cinquena
donarem tota la volta fins trobar la sortida que indica Corró d’Avall – Ajuntament – Estació de tren. En
arribar a l’ajuntament aparquem al parking del costat de l’edifici.

Itinerari a peu: (PR-C142) Des de l’ajuntament de Les Franqueses sortirem del nucli de Corró d’Avall
pel camí del cementiri i vorejarem el costat oest del pla de Marata pels turons de les Mentides i de la
Il·lusió, i els boscos i camps de diverses masies en actiu. De lluny, a la nostra esquerra veurem l’església
de Llerona i a la dreta el castell de Marata (no és visitable). Arribarem al nucli de Corró d’Amunt des d’on
iniciarem el retorn per la vessant est del pla, passant per altres masies i Santa Coloma de Marata. Tant
d’anada com de tornada cal fer un petit recorregut per carretera, moment que caldrà estar atent al pas de
cotxes.

Distància: 14 Km. Desnivell: 170 m.

Horari: Trobada a la plaça de Sarrià a les 7,45h per sortir a les 8h.
Retorn a Sarrià a les 14h

Requeriments de la sortida: Aigua, esmorzar, roba i calçat adequats.
Cal inscripció prèvia i consultar les condicions d’assegurança.
Cal comunicar si es disposa de cotxe i es poden oferir places o si se’n necessita. Qui necessiti lloc en un
cotxe haurà d’abonar 5€ al conductor.

Per a més informació i inscripcions: 


