Camí de can Tià i camí de cal Malo
Granollers
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Camí de can Tià i can Malo, 08400 - GRANOLLERS
A la serra de Llevant

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.5796
2.28867
440703
4603346

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08096-309
Patrimoni immoble
Obra civil
Regular
Precisa manteniment
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
dt., 01/01/2002 - 01:00

Descripció
El camí de can Tià i de cal Malo pot ser considerat la continuació cap a migdia del camí de
Santa Quitèria. Va resseguint la serra de Llevant i, en aquesta zona, va descendint cap a la
plana agrícola del Vallès. El camí de Cal Malo passa per Can Masferrer, Cal Malo, Cal
Gravat i Ca l'Usel La seva pavimentació és de terra piconada i presenta paisatges rurals no
massa degradats. Es pot transitar a peu o amb vehicles tot terreny
(http://www.granollers.org/).
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Història
El camí de Can Tià i el de Can Malo apareixen documentats en el segle IX. Josep Estrada ens
parla que aquesta via era coneguda amb el nom d'Strada Francesca i de Via Calciata. Es
tractava d'un camí empedrat que venint de l'altra banda dels Pirineus, passava per Girona i
Hostalric, enfilava la vall del Tordera i del Mogent fins a La Roca del Vallès. Des d'aquí es
desviava cap a la Valldoriolf i s'enfilava cap el Coll del Puig de l'Olivella o d'Ovella on hi havia
l'Hostal de Vilafort, dalt de la serra de Llevant i avui dins el terme municipal de Granollers. El
camí passava pel costat de Cal Rei i de Cal Malo i seguint Congost avall arribava fins al Pla de
Reixac on es desdoblava. Una branca continuava cap a Barcelona i una altra prenia la direcció
de Sant Cugat del Vallès (http://www.granollers.org/).

Bibliografia
http://www.granollers.org/

Pàgina 2

