Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: SANTUARI DEL CORREDOR I EL

Data: 28-09-2014

DOLMEN CA L’ARENES
Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

Des de Vilassar fins a Dosrius – can Massuet -

4 hores + pauses per esmorzar i visita

El Far (El Maresme): aprox. 35 minuts (25 km)

de punts d’interès

Grau de dificultat: Baixa (alternant pujades i

Desnivell: +330 / -330

baixades, desnivells moderats)

Anada +330 / -120. Tornada: - 210

Recorregut circular: Si

Desnivell màxim: 260 m (+380 / +640)

Dificultat d’orientació: Baixa (bona part del

Distància: 12’8 km

recorregut està senyalitzat)

Anada: 7’7 km / Tornada: 5’1 km

Responsables i telèfon de contacte: Jose Fernandez 660.20.23.42
Horari:

-

07:45 Ens trobem a l’aparcament de la Quintana per sortir a les 8:00

-

08:35 Arribada en cotxe

-

08:45 Inici del recorregut a peu

-

10:30 Aturada per esmorzar (Dolmen de ca l’Arenes)

-

12:15 Arribada al Santuari del Corredor

-

14:00 Retorn al punt d’inici del recorregut

-

14:30 Arribada en cotxe a Vilassar de Dalt (tornem a l’hora de dinar)

Material:
•

Calçat de caminar, bastons, motxilla, gorra, crema solar, ulleres de sol

•

Aigua i esmorzar

Itinerari:
Deixarem el cotxe en algun dels aparcaments habilitats entre Sant Andreu del Far i can
Bosc. El recorregut transcorre dins el terme municipi de Dosrius.
La sortida s’inicia a la cruïlla del Camp de la Pedra (430 m), prenem un trencall direcció
N vorejant un camp de conreu. Seguim la pista principal i deixem diversos trencalls a la
dreta fins que, després de travessar el torrent de can Mora, en una cruïlla prenem el
camí en direcció NO. Al cap de poc arribem a can Ferrerons, (450 m) [km 1’6] on veurem
de seguida una alzina gegantina catalogada com a arbre monumental. Al següent

encreuament continuem per la pista de la dreta, que ens durà a can Miloca, que passem,
(500 m) [km 3’4] i deixem la pista per un baixador direcció E seguint un recorregut
senyalitzat (SL C-80). Seguirem avall creuant el torrent que ens acostarà al Dolmen de
ca l’Arenes (380 m) [km 4’8] (Conserva la cambra, amb enllosat i una coberta gairebé
completa, així com també part del passadís d’accés). Es preveu aturada per esmorzar.
Reprendrem el recorregut seguint la pista que puja cap a la dreta, al següent
encreuament seguirem a la dreta les fites de l’itinerari senyalitzat, amb algun tram de
forta pujada. Tot resseguint l’altiplà boscós del Corredor, arribarem en pocs minuts al
Santuari del Corredor (640 m) [km 7’7] (La primera ermita fou edificada al s. XVI, conjunt
reconstruït posteriorment, en destaca la torre quadrada amb merlets i gàrgoles. Hi
trobem també, dins el recinte del Santuari, la masoveria (restaurant) i el Centre
d’Informació del Parc.
Per a tornar al punt de partida, sempre de baixada, prenem el GR-92 en direcció ponent,
que surt a l’esquerra de la pista principal. En lleuger descens, deixarem una pista primer
que travessa perpendicularment passant per les Roques de Mataró (Molts picapedres
han treballat a la muntanya des d’antic) i després un camí a l’esquerra, arribem fins a
l’Àrea d’esplai del Corredor. El GR marxa cap a l’esquerra per un corriol fins topar amb
una altra pista, continuem caminant seguint el GR, i anant cap a la dreta robarem l’àrea
d’acampada del Solei. Seguim planant fins al trencall de can Miloca (515 m) [km 10’5], on
deixem la pista principal per agafar la pista que surt a la dreta, que ens durà de nou al
recorregut senyalitzat (SL C-80).
Prenem un corriol en direcció ponent que ens portarà, vorejant els camps, fins a la Font
del Ferro i tot seguit (460 m) [km 11’5] fins al Pou de glaç de can Bosc, que només
conserva les parets perimetrals (Aquestes construccions permetien mantenir, fins al
moment de la venda, el gel produït al pic de l’hivern en safareigs propers). Reprenem el
camí fins a can Bosc (Un dels masos més importants del Corredor). A l’altra banda de la
pista, al costat d’una font, un corriol ens permetrà tornar al punt de partida allunyats del
trànsit rodat (430 m) [km 12’8].
Nº assistents: 11

Valoració: senderisme per bosc de ribera i bosc
mediterrani amb una bona collita de bolets

Imatges:

Alzina can Ferrerons

Dolmen de ca l’Arenes

Santuari del Corredor

Font del Ferro

Pou de glaç

Can Bosc

