4a Caminada Popular (10/04/2010)
Bòbila romana i Can Quaranta
0.00 hores

Sortida de la plaça de l’Església de Corts (138m). Agafem direcció est
primer i llavors sud en direcció a Can Closes, de moment seguint una
pista asfaltada.

0.02 hores

Can Closes (119m). Deixem a la dreta una casa dedicada a la pagesia i
la ramaderia, poc després travessem el Remençà i deixem les granges
d’en Savalls a l’esquerre.
Al cap d’uns 200m trobarem la carretera que va des del polígon
industrial de Pont-Xetmar cap a Camós i Palol. Nosaltres seguirem cap
a l’esquerre (com si anéssim cap al polígon) i poc després agafarem el
primer trencall a la dreta, pujant ara per una pista terrera en direcció al
Puig.

0.13 hores

Cal Menut (125m).
A l’alçada de la casa agafem un trencall a l’esquerre que voreja un
camp i ens portarà a passar pel mig d’un bosquet.

0.21 hores

El Puig (151m).
Mirador i punt més alt de la caminada.
Ens hem de sortir una mica de la pista per tenir bona vista.
Seguim per una pista que ens portarà primer en direcció sud-est i
després del primer revolt pronunciat en direcció nord-est a unes
granges de porcs.

0.31 hores

Barraca (132m).
A la part superior de les granges trobem, a la dreta, una barraca, ens hi
acostarem i seguirem un camí que passa més enllà de la barraca i
s’endinsa en el bosc d’en Serra després de saltar una tanca de filferro.
Una vegada a dins del bosc seguirem un camí que planeja per unes
lleixes primer en direcció nord-est i llavors després de perdre una mica
d’alçada i tornar-la a guanyar anirà en direcció sud-est, fins a trobar la
pista que ve del mateix polígon de Pont-Xetmar cap al veïnat de Can
Riera.
Un xic més endavant en la carretera arriben una cruïlla. Agafarem el
brancal de l’esquerre cap al poble d’Ermedàs.

0.51 hores

Ermedàs (128m).
Passem pel mig del nucli d’Ermedàs, on hi trobem diverses cases (Can
Garola, can Gustí, Can Sagnari).
Travessem el poble i anem en direcció Cornellà del Terri, després d’un
tros de bosc tancat on hi solen haver burros en llibertat agafarem un
trencall que baixa cap a la dreta en direcció sud i s’endinsa una mica al
bosquet de can Garola.

La pista passa pel costat d’una empresa que es dedica al planter
d’arbres i arbustos.
Ben aviat travessarem el Comanell tot seguint direcció sud oest.
En l’entrada de proper bosc deixem la pista principal per on passem
que ens portaria a la bòbila romana directament.
En lloc d’això agafarem una pista a l’esquerre del camí que s’enfila cap
al mig del bosc cap un lloc on hi ha una font i un abeurador de bestiar.
1.10 hores

Font i Abeurador de can Ferronic (115m).
La font queda enfonsada en mig d’una cercle d’uns 10 metres de
diàmetre. Es comenta que aquesta font podia haver estat la provisió
d’aigua de la bòbila romana.
Uns 15 metres més amunt trobem un abeurador natural pel bestiar.
Parada de 15 minuts per fer un refrigeri.
A continuació anirem en direcció nord-oest com si volguéssim tornar a
la pista d’on veníem, sense seguir un camí fresat, però tampoc sense
dificultats ja que el bosc està net.

1.30 hores

Bòbila romana (109m).
La bòbila és un jaciment romà dels segles I i II D.C. que segons sembla
podia haver ocupat una superfície d’1.5 ha i que estava composada per
uns 5 forns que abarcaven diverses línies de producció (des de estris
casolans, ceràmica fina, material de construcció i àmfores...)
Es pot trobar més informació d’aquest indret a uns estudis realitzats per
Joaquim Tremoleda Trillo i Pere Castanyer.
Visita de 5 minuts a les ruïnes.
Deixem les ruïnes i continuem per una pista en direcció sud-oest, en
arribar a un lloc que la pista de terra passa per sota de les línies
elèctriques la deixem per un camí que s’endinsa en el bosc. Aquest
bosc, s’anomena el bosc del mut de Salt.
Després de planejar una estona el camí pren direcció oest, tot passant
per una petita bassa, on sembla que s’hi refresquen els senglars i més
endavant per uns termes (amb les inicials MR). El camí perd una mica
d’alçada fins a trobar una pista que ve de Palol (cal Ferrer) i va a can
Quaranta.

1.55 hores

Cruïlla carretera de Palol (115m).
Seguim la pista cap a la dreta i amb pocs metres arriben a can
Quaranta.
Voltem la casa i ens acostem en direcció a la riera del Comanell.
Busquem un pas per travessar la riera, que queda a uns 50m a la dreta
del camí i poc després d’haver-la creuat trobarem un safareig mig
trencat i l’antiga font de can Quaranta (actualment mig enterrada).

2.03 hores

Font de can Quaranta (113m).
Seguim el Comanell pel costat esquerre del riu. En aquest tram la
bardissa i els aritjols solen créixer amb força i sinó s’ha esbrossat pot
costar un mica de passar.

Poc després creuem la riera per un petit pont i ens acostem al bosc de
can Riera que ens queda en direcció nord.
Per entrar al bosc hem de saltar una petita tanca elèctrica. El camí dins
del bosc és força perdedor, però en principi s’ha de pujar pel mig del
bosc (seguint direcció nord) fins a trobar una tanca que delimita amb la
propietat veïna (can Pallot). Una vegada trobem la tanca la seguim cap
a la dreta per un camí més o menys marcat que segueixen les vaques
fins que s’acaba el bosc. Tornem a saltar una tanca elèctrica i seguint
un camí que passa per la part dreta del bosc a prop del camp arribem a
cal Menut i al punt on hem passat a principis de la caminada .
2.35 hores

Cal Menut (125m).
Desfem la pista que hem fet al començament de la caminada i en
arribar a la pista asfaltada tirarem ara cap a la dreta en direcció al
polígon. Passarem pel rentador de can Ballau i llavors passarem per la
casa del mateix nom, cap al poble.

3.00 hores

Local social de Corts (142m).

