Itinerari 4: Can Fonollet
Distància: 9 km
Durada: 2h 40’
Dificultat: Baixa

Descripció de l’itinerari
L’itinerari comença a la plaça del Doctor Guardiet i es dirigeix cap a l’edifici de
l’Escardívol pel carrer Terrassa, creua el pont del carrer Cadmo, gira a la dreta i
segueix en paral·lel la riera fins a la rotonda de La Llana. En aquest punt, girem a
l’esquerra i prenem el carril bici que ens situa al costat de la via dels FGC, al carrer
del Pont de Can Claverí i seguim pel mateix carril en direcció a Rubí fins a creuar la
via pel segon túnel que trobem en el sentit de la marxa.
Prenem el camí de Can Polit, a 600m girem a la dreta i seguim recte fins arribar a una
petita construcció, abandonem al camí i prenem un corriol que surt a la dreta,
vorejant un camp de conreu, fins deixar-nos a una pista al costat de la via dels FGC.
Seguim la pista a l’esquerra, creuant un pont, en el primer revolt deixem la pista per
agafar un corriol a la dreta que va paral·lela a la via del tren i ens porta fins a una
altra pista que passa per sota del pont de la C16. Havent-lo superat, arribem a un
trencall que seguim a l’esquerra fins a una cadena. Just després de la cadena girem a
la dreta per un camí que ens porta fins a la masia de Can Fonollet. L’itinerari creua la
masia descobrint-nos l’era i gira a l’esquerra fent un revolt molt marcat fins arribar a
un encreuament de camins. A mà esquerra ens queda l’ermita de la Mare de Déu del
Roser i a la dreta el camí que puja cap a la serra de Can Fonollet. Nosaltres seguim
recte, baixant fins al costat de la C16 per girar a la dreta. Més endavant creuem
l’autopista per un túnel i tot just després deixem la pista per prendre un corriol a
l’esquerra que s’enfila per un tallafocs. Immediatament trenquem a l’esquerra per un
altre corriol que fent un gir a la dreta s’enfila fins a una cadena. Passada la cadena
girem a l’esquerra, en baixada, fins a sortir a un camp. Deixem el camí més evident i
n’agafem un que surt a la dreta i que creua el camp. Passarem per les ruïnes de Can
Pòlit, amagades sota la vegetació, seguirem avançant fins a creuar una cadena i
arribar al camí de Can Pòlit. Girem a la dreta, passant pel costat d’un gran dipòsit i
seguint la pista que puja fins a una petita carena, baixem fins a l’eix del torrent i
girem a l’esquerra per agafar el corriol del torrent del mut. Baixem tot el torrent fins
tornar a trobar el túnel de la via del tren. Abans de creuar-lo, ens enfilem a la dreta
per un corriol i seguim paral·lels a la via del tren fins trobar l’antic camí de Can
Ramoneda a Can Serra, girem a l’esquerra i creuem el túnel a l’alçada a la masia de
Can Serra.
Girem a la dreta passant per davant el pavelló de La Llana. Passat el pont de Sant
Muç, girem a l’esquerra per un corriol que creua el pont de Can Claverí i ens porta
fins al Castell de Rubí. Baixem pel carrer del pont per creuar el pont del carrer
Cadmo, girem a la dreta i travessem la zona de l’Escardívol. Finalment, prenem el
carrer Terrassa per arribar de nou a la plaça del doctor Guardiet.
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