
5a Caminada Popular Corts (30/04/2011) 
Santa Maria de Camós i Puig Artigues 

 
 
0.00 hores Sortida de la plaça de l’Església de Corts (149m). Agafem direcció 

oest, cap al bosc de can Pagès primer i llavors continuem en la mateixa 
direcció cap a can Pardoi. 

 
0.07 hores Bosc de Can Pardoi (151m). 
 Passem per dins el bosc. Al mig del bosc agafem un camí a la dreta de 

carretera que ens estalvia un tros de pista i que ens deixarà en el bici-
carril. 

 Seguim cap a l’esquerre, en direcció oest encara, cap a Camós.  
 
0.16 hores Barraca d’en Janet (155m). 
 Edificació a la part esquerre de la carretera que té una figuera 

enganxada a la mateixa. 
 
0.23 hores Granges Can Candell (166m). 
 Primer passem la bassa del mateix propietari a la dreta de la carretera i 

llavors resseguirem les granges per la part dreta de les mateixes 
arribant a la cruïlla de camins de l’entrada de Camós, que ens permetria 
anar cap al Salt Dalmau i les Pedreres si anéssim a la dreta o cap al 
nucli de Camós si anéssim recte.  

 Nosaltres seguirem cap a l’esquerre, tot deixant les granges, un tros 
més encara, a la nostra esquerra. 

 
0.28 hores Cal Santu (172m). 
 Després de fer una petita pujada pel mig del bosc arribarem a la casa 

rural, que ens quedarà a la dreta del camí. 
 En arribar a la casa deixarem el creuament de pistes que hi a prop de la 

casa per seguir un camí fressat que passa pel mig del bosc. 
 Aquest camí després de fer unes ziga-zagues baixarà a uns prats que ja 

són propietat de la Rajoleria on hi ha una petita barbacoa. 
 
0.35 hores La Rajoleria (144m). 
 El camí marcat en el track passa per carretera asfaltada, seguint 

direcció Palol, fins al trencall de la Torre, uns 100m més avall. 
Continuem per camí asfaltat.  
La proposta que es volia fer inicialment era des de la Rajoleria 
travessar la carretera asfaltada i seguir la pista terrera que porta a can 
Po. Un xic abans de la casa es baixa a la zona del riu i llavors es creua 
al costat esquerre per enfilar-nos per un caminoi ombrívol que puja fins 
a trobar la carretera asfaltada que puja a la Torre de Dalt. 

 Al final no s’ha pogut fer aquesta segona opció, ja que hi havia vaques 
deixades anar i el propietari s’ha estimat més que no les molestéssim.  

 
0.55 hores La Torre de Dalt (202m).  



 Després de fer una pujada força pronunciada arribem a una altra casa 
rural de grans dimensions i amb una vista espectacular. 

 Voregem la casa, deixant-la sempre a la dreta i agafem una pista que 
passa pel mig del bosc en direcció sud-oest primer i després de fer una 
mica de ferradura anirà en direcció est cap a l’església. 

 
1.10 hores Santa Maria de Camós (202m). Parada de 20 minuts de refrigeri. 
 Església ja existent en el segle XI i restaurada en diverses fases a partir 

de l’any 2000, que té uns exterior arreglats i una casa adosada a la 
planta de l’església. Bones vistes de Corts i Cornellà també des de les 
escales d’entrada. 

 Seguim la carretera asfaltada que accedeix a l’església per tornar cap a 
la carretera que va de Camós a Palol del Revardit. Podem fer una petita 
drecera pel mig del bosc per no fer tanta pista asfaltada. 

 Una vegada a la carretera anirem en direcció nord, cap a Camós i 
Corts, fins a trobar un trencall a la dreta que ens portarà cap a les cases 
de Puig Artigues. 

 
1.53 hores Can Met (169m). Queda a l’esquerre del camí. 
 Abans hem deixat can Fava a la dreta i poc després de can Met, 

deixarem cal Sastre també a la dreta. 
 Totes aquestes cases formen el veïnat de Puig Artigues.  
 
1.55 hores Ca l’Espígol (161m). Queda a l’esquerre del camí. 
 Ens posem a l’entrada d’un camí que sembla particular, per deixar-lo al 

cap d’uns 100m per un camí herbat que voreja diversos camps. 
 Guanyem una mica d’alçada.  

Poc després deixem els prats i la propietat de can Pessebre a l’esquerre. 
 
2.08 hores Can Pallot (160m). Refrigeri de 10 minuts. 
 Baixem per la pista terrera de retorn cap a Corts. 
 
2.20 hores Cal Menut (136m). La deixem a l’esquerre del camí. 
 En arribar a la carretera asfaltada, seguim cap a la dreta cap al polígon 

industrial. 
 
2.30 hores Rentador Remençà (122m). 
 En la rotonda d’entrada al polígon hi ha el rentador, que tot sovint 

queda tapat per les herbes. 
 Pugem per can Ballau (3a sortida de la rotonda) i accedim al nucli del 

poble de Corts. 
 
2.40 hores Plaça de l’església de Corts (149m). 
 


