3a Caminada Popular (18/04/2008)
Salt Dalmau, Gorga i rentadors
0.00 hores

Sortida de la plaça de l’Església de Corts (138m). Agafem direcció oest
cap a Camós, tot seguint una pista terrera que deixarà primer el bosc de
Can Pagès a l’esquerre i es dirigeix cap al bosc de Can Pardoi.

0.08 hores

Bosc de Can Pardoi (144m). La pista passa pel mig del bosc tot deixant
la casa del mateix nom a l’esquerre. Poc abans d’arribar a una zona de
bassals, agafem un antic camí que ens farà creuar el bosc en diagonal i
que ens portarà fent drecera a l’antiga carretera de Camós (actual bicicarril). En arribar a la carretera seguirem a l’esquerre i al cap de pocs
metres ens portarà a una cruïlla de camins. A l’esquerre deixem la pista
que ve del bosc.

0.15 hores

Barraca d’en Janet (148m).
Petita edificació que deixem a l’esquerre. Al cap de poc deixem la
bassa d’en Candell a la dreta.

0.22 hores

Can Candell (159m). Cruïlla de camins, a l’esquerre aniríem a Cal
Santu, recte ens portaria al mig del poble de Camós passant per Cal
Ferrer. Seguim la pista de la dreta que ens portarà primer a trobar el
Matamors i si seguim per la carretera fins al barri de les Pedreres.

0.25 hores

Pont sobre el riu Matamors (151m).
Aquest pont va ser construït l’any 1880, essent alcalde de Camós
Vicenç Besalú.
Seguim la pista ara asfaltada uns 80 metres i ens desviem a la dreta
seguint un rètol que posa font del Salt Dalmau.
La pista ara torna a ser terrera i deixarà al cap d’uns 15m un camí a la
dreta que ens portaria a la part superior del Salt Dalmau i si
continuéssim a Can Petei.
Fem una ràpida visita a sobre el Saltant i reculem les nostres passes per
tornar al camí que porta a la font que és uns metres més enllà, tot
seguint unes escales que baixen a la dreta.

0.30 hores

Salt Dalmau (part inferior i font) (138m). Restaurada en els darrers
anys és un lloc molt freqüentat per tots els veïns del municipi i en altres
temps lloc habitual on la gent anava a buscar aigua. Es recomana una
parada per admirar la bellesa d’aquest saltant, tot i que no sempre hi
podem veure baixar aigua.
El saltant és d’uns 6m d’alçada i en època de pluges es pot gaudir de la
seva bellesa.
Parada de 10 minuts per gaudir de l’entorn.
En lloc d’anar a les escales i pujar a la pista, seguirem pel camí que va
tota vora de riu. A l’esquerre anirem trobant diverses cavitats i baumes
que en els anys 1950s estaven habitades per famílies.

A la dreta tindrem sempre el Matamors, trobant primer un rentador i
llavors diversos saltant petits que fa el riu.
Seguirem tota vora de riu uns 700 o 800 metres, fins a un punt que hi
ha un camí a l’esquerre que s’enfilarà després d’una breu ascensió fins
als camps del Pla. Aquest punt no està gaire marcat perquè sembla que
el camí continua.
0.50 hores

El Pla (143m). Esplanada de camps conreats que queda a prop de Can
Carxofa. Bona vista de la Mare de Déu del Mont i Bassegoda.
Seguim per la pista cap a la dreta (en direcció est) que ens portarà a
Can Carxofa primer, llavors a Cal Quec Nou i després a Can Capell.
Totes aquestes cases formarien el veïnat del Pla.
A Can Carxofa la pista esdevé asfaltada.

1.05 hores

Cruïlla que porta a l’esquerre cap a Can Reparada Nou, Can Cintet i a
la carretera normal d’accés a Corts (GIV-5146), a la dreta a un camí
particular de dues cases i recta, ens portarà a cal Petit (Lleter). Seguim
recta.
Poc abans de la casa seguim un camí fresat pel mig del bosc que ens
portarà primer a la cova de la Peca (una altra cavitat on hi havia viscut
a mitjans del 1960 una mare i una filla). Aquí trobem el camí que ve de
Cal Quec per la dreta, nosaltres seguirem per l’esquerre fins a la
Palanca.

1.15 hores

Palanca (123m). Travessem el riu Matamors i seguim el camí fins que
gira cap a la dreta en un punt que hi ha una esplanada que en altre
temps s’hi havia fet carbó.
És en aquest punt on agafarem un trencall a l’esquerre (seguint un
indicador) que ens portarà tot seguint el Matamors i amb passos una
mica estrets ,algunes vegades, fins a la Gorga Blava.
El camí torna a ser ombrívol i a vegades té passos una mica relliscosos
ens portarà a passar prop del riu.

1.20 hores

Gorga Blava i rentador (120m).
Aquest lloc ha estat sempre molt concorregut pel jovent dels voltants,
ja que és el lloc on històricament ha après a nedar gran part del jovent
de Corts i Mata amb data de naixement anterior al 1960.
Parada recomanada per admirar l’indret.
Compte amb el terra que patina una mica, és una pedra que sempre sol
estar humida i que ha quedat gastada amb el pas de l’aigua.
Ara tenim dues opcions arribar-nos fins el pont d’entrada normal al
poble (per la carretera GIV-4156), pel costat esquerre que ens permetrà
baixar a la part de baix de la Gorga o pel costat dret, tot seguint un
camí fresat en mig d’arbres.
Una vegada a la carretera veiem el poble que ens queda a la dreta.
Nosaltres travessem al pont cap a l’esquerre i seguim un camí a la dreta
que ens portarà a prop de Can Barrera.
Després de la casa tornem a enllaçar amb el bici-carril (actualment en
construcció) tot seguint-lo fins a la carretera C-150, deixant la fàbrica
de Xocolata Torras a l’esquerre.

1.30 hores

1.35 hores

1.37 hores

1.45 hores

2.05 hores
2.15 hores

Arribem fins a la carretera i llavors sense travessar-la seguim pel voral
uns 80m, pel mateix costat dret, en direcció Girona (direcció sud-est).
Granges d’en Rovira (123m).
Estem a l’entrada d’unes granges, actualment en desús. Ara seguirem
en direcció sud endinsant-nos cap a la propietat privada tot seguint
unes roderes que porten al final de les edificacions a tocar el riu
Matamors.
En aquest darrer tram seguirem tota vora de camps pel costat esquerre
del riu fins a un punt que hi ha uns esgraons de terra que ens permeten
acostar-nos més a la riera.
Ens trobem en un caminoi que va paral·lel a la riera, uns 3 o 4 metres
pel costat esquerre. Passem el rentador de Can Coll i seguim un mica
més avall fins a trobar una passera que ens permetrà creuar el
Matamors.
Passera de Can Coll (117m).
Després de creuar la riera anirem a veure els horts de Can Coll, on hi
ha una palanca de les que es feien servir per regar en aquestes
contrades.
Per anar als horts de Can Coll primer s’ha d’anar un xic a la dreta fins a
trobar el camí fresat per anar llavors cap a l’esquerre uns 70 o 80m.
Horts i palanca de Can Coll (120m).
Compte que ens trobem en una propietat privada, podem acostar-nos
una mica a la riera on veurem les dues instal·lacions de palanques que
hi ha, només una de les quals està operativa.
Veiem també un xic més avall que la riera es fa una mica més ampla
fent fins i tot una mica de resclosa. Aquesta lloc és conegut com la
gorga de Can Coll.
Un vegada feta la visita desfarem el camí que hem fet per arribar als
horts, tot seguint direcció nord-oest i això ens portarà al rentador i a les
cases de Can Coll i Can Perenan.
Era de Can Coll i Can Perenan (120m).
Parada de 5 minuts per regrupar la gent.
Seguim ara en direcció sud, tot apropant-nos al polígon de PontXetmar.
Trobarem una primera cruïlla i seguirem recte per acostar-nos a la casa
de Can Penya.
Sense entrar a l’era de Can Penya seguim fins al polígon i allà
agafarem el primer carrer que trobem i el seguirem cap a l’esquerre fins
a arribar a una rotonda.
Rentador del Remença (118m).
Agafem el camí asfaltat que en portarà cal al poble de Corts, tot passant
per Can Ballau.
Tornem al lloc de sortida de la caminada.
Plaça de l’església de Corts (138m).

