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RUTA PELS ENTORNS DE LA PUJADA I SANT JAUME DE TRAI À 

Punt de sortida: polígon industrial Nord 

ITINERARIS DE MUNTANYA  

5 Ruta pels entorns de Can Castells 
 
Recorregut: 3,360 km  
Temps: 1 h i 10 min 
Desnivell 82 m 
 
Llocs a destacar: 
Can Comalada, torrent de la Comalada, font dels Plà tans de Can Castells, Can 
Castells, font de les Basses de Can Castells, roure s africans de Can Castells, 
alzines del torrent de Can Castells. 
 
Iniciem el recorregut al polígon industrial del Nord i prenem com referència el plafó 
informatiu de les rutes. 
 
Des d'aquest punt creuem la riera i ens trobem davant del camí que porta a l’antic mas 
pairal de Can Comalada, que es divisa perfectament enmig d’antigues feixes. 
Nosaltres, però, agafem el vial ample que marxa paral·lel a l’autopista en direcció sud-
est. 
Deixem aquest vial ample per trencar a l’esquerra tot agafant el torrent de la 
Comalada, un estret torrent curull de canyes i peus d’alocs amagats entre elles, i amb 
el terra entapissat de sauló, element característic d’aquestes torrentades. El torrent 
puja suaument en direcció nord. 
 
Deixem una pista ben marcada a l’esquerra que marxa del torrent i continuem 
caminant tot seguint el torrent. 
 
Trobem una cruïlla de camins en forma de T, i prenem el de l’esquerra. Ja es 
comencen a veure les imponents capçades dels plàtans de Can Castells. 
 
Ens trobem ja davant del primer dels plàtans monumentals de Can Castells, 
possiblement el de diàmetre més gros de tots els que trobarem fins a arribar a la font. 
 
Font dels Plàtans de Can Castells. 
 
Passem per davant de la font i, a pocs metres, sortim a un corriol més marcat que fa 
una mica de placeta amb un pi al bell mig. A la nostra esquerra, avall, podem veure 
una pista ben definida; nosaltres, però, continuem en direcció nord recte amunt. 
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Ara sí deixarem el torrent per agafar un corriolet que trobem a la dreta i que marxa en 
direcció est pràcticament planer. 
 
Trobem un corriol que ens ve a trobar per la nostra esquerra, i que baixa del camí de 
les aigües. Nosaltres continuem recte, tot iniciant una lleugera davallada del camí, que 
ens porta fins a Can Castells, masia que anem voltant fins a arribar a la font. 
 
Anem resseguint la font de les Basses de Can Castells per la banda superior, fins a 
situar-nos en direcció sud. Uns pocs metres abans d’endinsar-nos al torrent de Can 
Cabanyes, girarem en direcció sud-est per arribar a la font uns 60 metres més 
endavant. 
 
Font de les Basses de Can Castells. Continuem la pista en direcció sud i paral·lela al 
torrent de Can Cabanyes. 
 
Se’ns creua la pista que mena a Can Castells entre camps de conreu, avui mig 
abandonats. Nosaltres, però, prenem la pista per continuar davallant suaument en 
direcció sud. 
 
Trobem un altre trencall; ara, amb una pista encara més important que ens creua cap 
a l’esquerra, amb una bassa al davant nostre. Seguim en la mateixa direcció que 
portàvem paral·lels al torrent de Can Cabanyes. 
 
El camí ens deixa finalment dins el llit del torrent de Can Cabanyes i, just en aquesta 
enforcadura, trobem els roures africans monumentals i algunes alzines imponents, que 
ens obligaran a guaitar una estona enlaire. 
 
Trobem a l’esquerra el trencall que mena al Palauet de Can Cabanyes, però nosaltres 
continuem davallant suaument en direcció sud. 
 
El nostre torrent entronca amb dos torrents més i un altre camí, i tots es fonen en un 
de sol. Continuem direcció sud, ara ja a pocs metres de la riera d'Argentona. 
 
Arribem a la pista paral·lela a l’autopista de l'inici del recorregut, que ara agafem a la 
dreta, per retornar amb pocs metres al punt d’inici d’aquesta excursió. 
 
Arribada al punt d’inici. 
 
El recorregut està cronometrat sense comptar les parades en els llocs d’interès. 
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ITINERARIS EN BICICLETA 
 
1 Ruta pels turons de la vall d´Argentona (sector P ujada-Traià)  
 
Recorregut. 7,7 km 
Temps:2 h i 30 min 
Desnivell: 112 m 
 
Àlber de Can Marfà, lledoner de Can Marfà, font de Can Pardal, palmera de Can 
Pardal, font de Sant Jaume, Sant Jaume de Traià, no guera american de Can Met. 
 
Iniciem el recorregut al polígon industrial del Nord i prenem com a referència el plafó 
informatiu de les rutes. Des d'aquest punt creuem la riera i baixem pel marge esquerre 
de la riera fins l´alçada de Can Maragall on trobarem un camí a mà esquerra, arribem 
al mas de Can Carrerasal, inconfusible per la seva alta palmera CAN PARDAL al 
davant. Travessem la finca pel davant, el més allunyats del portal que puguem, i 
seguim pel camí que passa per darrere de Can Boba, on iniciem una pujada, amb 
formigó als trams amb més pendent. 
Després de deixar dues cruïlles a l’esquerra, deixem a la dreta un corriol que entra en 
el bosquet i que en 50 metres ens portaria a les runes de Sant Jaume de Traià, del 
segle X. Seguint la pista amunt, i uns 150 metres després del corriol, prenem una pista 
de pujada, i al front en deixem una altra amb un cadenat. A la part final d’aquesta 
pujada podem gaudir d’una bonica vista d’Argentona. Circulem sempre per la pista 
més ampla, que segueix la vall a mitja alçada. 
En aquest punt, poc després de deixar una pista amb cadenat a la dreta, i després 
d’un revolt a la dreta, si ens fixem, a l’esquerra, enmig dels pins, veurem la imponent 
masia fortificada de Can Cabanyes (s. XVI), una de les millors del Maresme. 
Després d’una forta baixada sortim al torrent de Can Martí, per on pugem uns pocs 
metres fins que tornem a girar a l’esquerra i prenem una altra pista, que s’inicia en 
forta pujada. 
 
En un tram de pujada, trobem dues pistes a l’esquerra. Prenem la segona, més ampla, 
que aviat inicia una llarga baixada. 
 
 

 

 

 

 

 
 
  


