Itinerari 8:

Del Reguissol a la Tordera
TEMPS: 45 MINUTS
DISTÀNCIA: 3.300 m
DIFICULTAT: BAIXA
Aquesta excursió està emmarcada dins del terme de Santa Maria de Palautordera, a les portes del Parc Natural del
Montseny. Recorre els dos rius que el travessen. A la llera
podem trobar plantacions de plataners, vegetació de ribera,
i molta riquesa d’ocells. Aquest itinerari es pot fer a qualsevol època de l’any, però per la vegetació és molt recomanable fer-lo a la primavera, quan els arbres es comencen a
vestir de fulles, o a la tardor, per gaudir de totes les tonalitats
d’ocres. L’itinerari està pensat per fer-se caminant, però no
treu que es pugui realitzar en BTT, tret de les zones reservades a vianants on s’ha d’anar molt en conte i a cavall aquest
no es pot realitzar.

Inici: plaça de la Vila (00.00 h, 220 m alt.)
Es travessa la plaça de la Vila i s’agafa a mà esquerra el carrer
Sant Burget fins al final, i girant a la dreta agafem l’inici del
carrer major fins al cap de pocs metres que trobem la plaça
Major, la creuem a l’esquerra fins al final, travessem la carretera del Montseny i l’agafem de baixada, passant pel costat
dels jardinets que ens queden a la dreta i arribem al parc del
Reguissol.

Parc del Reguissol (4 min, 220 m alt., 275 m )
Baixem les escales per entrar al parc, a mà dreta ens queden
els antics safareigs. Travessem el riu Reguissol per la passera par arribar-nos a l’auditori Ovidi Montllor, que també travessem. Deixem una pujada forta a l’esquerra que ens duria
a l’arboretum, (6 min) per seguir el curs del riu i tornar-lo a
creuar al cap de pocs metres i anem a la sortida del parc (600
m, 8 min).
Enfilem pel camí clar el curs del riu fins trobar una pista asfaltada (750 m, 10 min), l’agafem recta, deixant el carrer a la
dreta. El Reguissol, en aquest tram, sempre ens ha de quedar
a l’esquerra.

Masia de Can Rahull

Recomanacions

Passem per davant de can Rahull, actualment seu provisional de l’ajuntament. Seguint pel mateix carrer trobem el
parc Pau Casals, agafem el passeig del Remei a mà esquerra, de pujada (1.460 m, 20 min) si volem podem visitar
l’Ermita del Remei. O bé per acabar el passeig, baixar pel
passeig fins al carrer Major i tornar a l’Ajuntament fent un
recorregut curt.

L’ itinerari es pot fer a qualsevol època de l’any, tot i que
les més agraïdes són la primavera i la tardor. Convé no fer-lo
després de dies de pluja.
Cal portar calçat còmode per caminar.
Cal sempre respectar la natura i no sortir-nos dels camins
ni encendre cap tipus de foc.
Les deixalles que generem les hem de retornar al poble i
dipositar-les en contenidors.
És convenient portar aigua, no en trobarem de potable al
llarg del camí.
Cal respectar l’aigua dels rius, no envair-la amb espècies
foranes, no remoure-la ni agafar peixos....
Els temps són orientatius i no contemplen les parades.

Passejant per la Tordera

Camí al costat del Reguissol

Abans de trobar el pont que travessa el riu deixem la pista
asfaltada, que ens duria a can Portell, per agafar un camí, que
segueix recte el curs del riu (850 m, 11 min). La plantació
de plataners té una gran riquesa d’ocells, dels quals podem
gaudir mentre caminem.
Arribem al final del camí (1.100 m, 14 min, 240 m alt.)
Trencant a la dreta, deixem definitivament el Reguissol, fem la
pujada, travessem el primer carrer i agafem el carrer Empordà.

L’Ermita del Remei
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Arribats a l’Ermita del Remei girem a la dreta pel carrer de
l’Ermita fins al final, travessem la carretera Nova de Sant
Esteve i agafem recte un petit tram de vianants, travessem el carrer i entrem en un parc; anem tirant a la dreta
passant per sota de l’IES Reguissol, el camp de futbol i al
final del carrer girem a l’esquerra, trobem el parc de la
Font Martina, havent passat per davant del Club de Tenis
Font Martina.

Parc de la Fontmartina (2400 m, 30 min).

Llera del Riu Tordera

Al final del camí trobem un pas estret, fins arribar al gual
de can Balada (3.000 m, 38 min), agafarem el camí a la
dreta per retornar al poble, fem la pujada per arribar a la
rotonda, on tornarem a creuar la carretera nova de Sant
Esteve per agafar el carrer de la Creu fins a la plaça de
l’Ajuntament (3.600 m, 48 min).
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Travessem el parc fins al final, just en sortir a mà esquerra ens queden unes escales que baixen un fort pendent
fins a La Tordera. Les agafem, en arribar a baix (2.570 m,
33 min), podem observar uns murs de pedra seca, que
van fer a principis del segle XX, per contenir la força del
riu. Aquets murs, lligats amb xarxa, es poden observar
en pocs llocs. Trobem un camí a mà dreta que haurem de
seguir fins al final. El bosc de plataners es frondós, és un
paratge tranquil, assossegat.
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TEMPS: 45 MINUTS
DISTÀNCIA: 3.300 m
DIFICULTAT: BAIXA
A la web de l’Ajuntament (www.smpalautordera.cat) podeu
descarregar la col·lecció completa d’itineraris en format PDF.

Santa Maria de Palautordera

