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RUTES PELS ENTORNS DE CLARÀ 
Punt de sortida : cementiri vall de Clarà 
 
ITINERARIS DE LES FONTS 
3 Ruta pels vessants de la riera de Clarà 
 
Recorregut: 5,11 km 
Temps: 1 h i 30 min 
Desnivell: 136 m 
 
Llocs a destacar: 
Font del Gavatx, font dels Castanyers d´en Cabot, f ont del Castanyer, font d’en 
Quico i font del Roure.  
 
Iniciem la caminada a l’aparcament del Nou Cementiri, tot seguint per l’ample camí de 
sorra, on tenim a mà esquerra el cementiri i a mà dreta el marge de la riera de Clarà. 
 
Quan trobem la riera el camí està cimentat i fa una mica de pujada per, a continuació, 
baixar i connectar amb la riera; a la nostra esquerra queden les instal·lacions del 
centre d’atenció d’animals domèstics de companyia del Maresme. 
 
Al deixar el camí cimentat, entrem a la riera de Clarà; a la nostra esquerra hi ha un 
torrent, nosaltres seguim, tot pujant per la riera, i anem trobant una sèrie de trencalls a 
esquerra i dreta per accedir als conreus; no hem de fer cas i seguim pujant. Cal 
atenció, ja que per aquesta riera circulen cotxes en direcció cap a l’urbanització de 
Can Raimí. 
 
Arribem a un punt en el qual, a la nostra dreta, trobem un trencall per accedir a les 
terres de conreu. Com a referència podem assenyalar que en aquest lloc s’hi troba una 
boca d' incendis de color vermell. 
 
Seguim la riera per on veníem i, uns metres més amunt, a la nostra esquerra, hi ha un 
camí que, tot pujant, s’endinsa cap al bosc. Hi accedim i, tot seguit, a la nostra dreta, hi 
ha una entrada barrada per una cadena, per on seguirem. 
 
Per damunt dels nostres caps hi ha una línia d’alta tensió amb les seves torres; anem 
seguint per aquest camí amb la llera de la riera de Clarà a la nostra dreta. 
 
Trobem la primera torre de la línia i continuem el camí; quan arribem a la 2ª torre, hem 
de seguir el camí, per l’esquerra, entrant cap a la muntanya i anem seguint entre el 
camí frondós. 
 
Arribem a la font del Gavatx  . Tot seguit hem de desfer el camí per on hem vingut. 
 
Trobem un caminet a la nostra dreta, que s’enfila per la muntanya i que anem seguint 
tot pujant. Tot i que trobem alguna desviació hem d’anar pujant pel camí més fressat, 
fins a trobar un camí ample per on poden circular vehicles.   
  
Seguirem el camí ample que hem trobat, tot pujant fins a un revolt a l’esquerra; en 
aquest punt seguim pel camí que surt del mig del revolt i que segueix tot recte. Quan 
trobem un caminet a la nostra esquerra que puja, deixem el que anàvem seguint i ens 
enfilem  pel caminet. 
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Hem arribat a la font dels Castanyers d´en Cabot . Continuem el camí fressat fins 
que, novament, trobem el camí ample que abans hem deixat. 
 
Una vegada entrem al camí ample continuem en pujada. Seguim el camí en més bon 
estat fins que es bifurca cap a l’esquerra fent una suau baixada, i continuarem. 
 
Quan arribem a la part planera, ens desviarem pel revolt a l’esquerra. 
 
Després de baixar uns 100 m, a la nostra dreta hi ha un vell castanyer, justament on 
també hi ha la Font del Castanyer. Per continuar l'itinerari hem de desfer el camí per 
on hem vingut. 
 
Retornant pel camí fet anteriorment, a la nostra dreta ens trobarem una pedra grossa; 
continuem baixant fins que el camí fa un lleuger gir a l’esquerra. 
 
Nosaltres seguim per un camí que, pel marge dret, ens ve de cara. Anem baixant i, en 
un punt que gairebé hem de fer un petit salt a un camí una mica més ample, que hem 
de creuar, i seguirem baixant fins a la part més baixa. 
Pugem un petit marge i continuarem per l’esquerra. A la nostra dreta ja veiem la 
caseta d'en Quico Massaguer i seguim baixant cap a l’esquerra. 
 
Hem arribat a la font d’en Quico . 
Deixem la font, tot pujant cap a l’esplanada que hi ha al davant de la caseta d’en 
Quico. Seguim per la plana i agafem el camí que ens ve de cara, fent una petita 
baixada. Entrem dins el bosc i poc després ens trobarem amb que el camí puja cap a 
la dreta; nosaltres seguim  endavant tot baixant i anant sempre pel camí més fressat. 
 
A la nostra dreta ens queda una pedra grossa en la que podem veure un petit cartell 
indicador: “font a 100 metres”. 
 
A la dreta ens trobem la font del Roure , que és la darrera font d’aquesta ruta. Seguim 
el camí frondós i irregular, tot baixant. 
 
Arribem al camí més ample i net, que és un torrent; a la dreta el camí està barrat per 
una cadena i seguim per l’esquerra, tot baixant, fins a la riera de Clarà. 
 
Ens trobem amb la riera de Clarà, que és per on hem pujat al començament i, tot tirant 
a la dreta, enfilem la mica de desnivell de camí cimentat, que ha hem esmentat a l’inici 
de la ruta. Desfem el camí fet en un inici, tot deixant a la nostra dreta el centre 
d’atenció d’animals domèstics. 
 
Arribem a l’aparcament del costat del cementiri des de on hem iniciat aquesta ruta 
(5.074 m)  
 
 
ITINERARIS EN BICICLETA 
3 Ruta per la riera de Clarà-Pujolar 
 
Recorregut: 9,80 km 
Temps : 3 h i 15 min 
Desnivell: 233 m 
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Llocs a destacar: 
Ermita de Sant Sebastià 
 
Iniciem la caminada a l’aparcament del Nou Cementiri, tot seguint pel camí ample de 
sorra. A mà esquerra es troba el cementiri i a mà dreta el marge de la riera de Clarà. 
 
Un cop a la riera el camí està cimentat i fa una mica de pujada per, a continuació, 
baixar i connectar amb la riera; a la nostra esquerra queden les instal·lacions del 
centre d’atenció d’animals domèstics de companyia del Maresme. 
 
Al deixar el camí cimentat, entrem a la riera de Clarà; a la nostra esquerra hi ha un 
torrent. Continuarem tot pujant per la riera i anem trobant una sèrie de trencalls a 
esquerra i dreta per accedir als conreus; no hem de fer cas i seguim tot pujant. Cal 
atenció, ja que per aquesta riera passen vehicles en direcció a l’urbanització de Can 
Raïmí. 
 
Deixem el llit de la riera per agafar una pista a l’esquerra en pujada, just en el punt on 
a l’altra banda de la riera hi ha un altre caminet que puja. Seguim sempre la pista 
principal, en força bon estat. 

Passem pel costat d’una gran pedra que ens queda a l’esquerra i seguim la pista recte 
amunt (deixem les dues pistes de la dreta). 

Deixem dues pistes estretes a l’esquerra. 

Sortim a una pista molt bona. La prenem a la dreta. 

Quan fa poc que baixem veiem un caminet a la dreta, que no agafem. Un cop passem 
la cruïlla, a l’esquerra prenem un corriol de baixada que s’endinsa en el bosc (en 
aquest punt, a la dreta de la pista hi ha una pedra amb marques vermelles i verdes). El 
corriol és una mica tècnic, i té boniques vistes de la vila. 

Sortim a un carrer asfaltat de la urbanització. Girem a la dreta, de baixada (passem 
una cruïlla a l’esquerra amb dos grans blocs de pedra que impedeixen el pas de 
vehicles). 

En el punt on hi ha un gran transformador elèctric d’obra vermella, agafem la pista de 
l’esquerra, amb un cadenat. 

Arribem a una antiga pedrera on hi ha un dipòsit d’aigua. Seguim la pista principal de 
baixada. Uns 200 metres més endavant arribarem a un altre gran dipòsit d’aigua; des 
d’allà seguirem la pista principal de l’esquerra, de baixada. 

Deixem la pista principal (hi ha les runes d’una construcció a l’esquerra) i agafem una 
pista estreta a la dreta, que es converteix en corriol i va baixant enmig del bosc.  

Alerta en aquest punt: el corriol s’endinsa de cara a un bosc de pins espessos, i va 
baixant. Cal estar atent per no perdre el traçat. Sortirem a uns conreus abandonats 
que estan envoltats d’una tanca, que deixem a l’esquerra. 

 Sortim al carrer Sant Sebastià de Baix, davant de la fàbrica Grumbe. Girem a la dreta, 
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de pujada. En començar la baixada, girem a l’esquerra pel carrer Nou, i 
immediatament a la dreta pel carrer Indústria, que ens porta a la plaça Nova. Des de la 
Plaça Nova agafem el carrer Carreres Candi fins a la sortida de la carretera que 
creuarem i ens situarem a la riera d´Argentona. Des d’allà farem tot el tram fins al final 
del Polígon Industrial Nord. Un cop arribem a aquest punt, podrem girar a mà esquerra 
i arribar al punt de sortida; el cementiri nou de la vall de Clarà.  

 
ITINERARIS DE MUNTANYA 
3 Ruta llarga per la capçalera de la vall de Clarà 
 
Recorregut: 13,32 km 
Temps: 4 h i 30 min 
Desnivell: 306m 
 
Llocs a destacar:  coll de la Gironella  
 
Iniciem la caminada a l’aparcament del Nou Cementiri, tot seguint per l’ample camí de 
sorra, on tenim a mà esquerra el cementiri i a mà dreta el marge de la riera de Clarà. 
 
Quan trobem la riera el camí està cimentat i fa una mica de pujada per, a continuació, 
baixar i connectar amb la riera; a la nostra esquerra queden les instal·lacions del 
centre d’atenció d’animals domèstics de companyia del Maresme. 
 
Al deixar el camí cimentat, entrem a la riera de Clarà; a la nostra esquerra hi ha un 
torrent, nosaltres seguim, tot pujant per la riera, i anem trobant una sèrie de trencalls a 
esquerra i dreta per accedir als conreus; no farem cas i seguim tot pujant. Cal atenció, 
ja que per aquesta riera i passen vehicles en direcció a l’urbanització de Can Raimí. 
 
Iniciem aquest camí de sorra, que no és altra cosa que un torrent, resultat de la 
bifurcació de la mateixa riera de Clarà. Cal seguir torrent amunt deixant alguns camins 
laterals que trobem de seguida i que condueixen a terrenys de correu. 
 
Passat un tram frondós i en un revolt del torrent, arrenca per la dreta un camí que 
s’enfila. Deixem el torrent que seguíem fins ara i agafem aquest camí, que comença 
una mica aixaragallat endinsant-se en un bosc on predominen les alzines. 
 
Trobem una cruïlla amb un camí que baixa per l’esquerra (veure versió curta) El 
deixem i seguim el nostre camí. Cal anar amb compte i no despistar-se en aquest 
punt, perquè uns 20 m més endavant i al marge dret del camí surt un corriol que hem 
d’agafar. 
 
En una cruïlla, prenem la pista de la dreta en direcció Òrrius, i ignorem a partir d’ara 
tots els camins i corriols secundaris que connecten amb aquesta pista fins després 
d’haver passat pel costat d’una bassa i una font, actualment seques, i també de la 
masia de Ca l’Altafulla i la seva piscina, que ens queden a la dreta. 
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Uns 100 m després de passar Ca l’Altafulla, després d’un petit repetjó, i al costat d’un 
pal de fusta, surt un camí pel costat esquerre de la pista. Cal abandonar la pista 
principal que seguíem fins ara, i continuar per aquest camí en franca pujada. Deixem 
ja en el primer revolt, i també més endavant, camins i corriols que connecten pel costat 
esquerre i algun pel costat dret, i seguim camí amunt. 
 
Som dalt d’una petita carena, i el camí travessa una línia d’alta tensió. Continuem, i de 
seguida ignorem un camí de baixada a la dreta i, poc després, un altre corriol que ens 
arriba per l’esquerra, fins a arribar en una pista principal. 
 
Trobem una cruïlla amb una pista principal, que cal seguir recte en la nostra direcció i 
en lleugera baixada. 
 
La masia de Can Blanc ens queda a la dreta del camí. Just passada l’entrada de la 
casa, i en un revolt de la pista, arrenca un corriol al marge esquerre. L’agafem i 
abandonem la pista que seguíem. Ara cal deixar també ben aviat dos trencalls que 
trobem a l’esquerra, i seguim pel costat dret un corriol planer enmig de vegetació. Poc 
més endavant, en un petit replà, apareixen a cada costat les restes d’uns antics forns 
de ceràmica. 
 
Trobem una cruïlla amb un camí que surt per la nostra dreta. El deixem i continuem 
recte amunt pel camí, que aviat esdevé corriol. Ja a prop de la carena, passem just al 
costat d’una torre elèctrica, i després deixem algun trencall a la dreta, per arribar 
finalment, per un petit corriol, a la pista principal de la carena i a Cal Truc. 
Arribem a Cal Truc, masia abandonada al costat de la pista. Ara seguim sempre la 
pista pel costat esquerre ignorant algun camí secundari i una pista important, que més 
endavant puja d’Òrrius per l’esquerra. 
 
Trobem una cruïlla important al peu d’una torre elèctrica on arriba una carretera des de 
Cabrils, i que també dóna accés a la Mútua Metal·lúrgica. La ignorem i seguim recte. 
Al coll de Gironella, trobem una altra cruïlla important de pistes que vénen de Cabrils i 
Argentona, amb rètols indicadors. A la nostra esquerra, just a sota de dos pins grossos 
situats al costat de la pista, surt un camí de baixada que permetria fer una variant que 
després s’indicarà. Nosaltres, però, seguim rectes per la pista en direcció Argentona, i 
uns 200 m més endavant, a l’esquerra i al costat d’un pi amb el tronc envoltat d’heura, 
surt un corriol que hem d’agafar i abandonar la pista que seguíem. El corriol baixa 
entre força vegetació, i cal ignorar dos trencalls que trobem més endavant a la nostra 
dreta, sempre recte avall. 
 
En una cruïlla important, ignorem un camí que puja per la dreta, i continuem per un 
corriol que baixa per l’esquerra. Uns 200 m més avall, amagat per la vegetació del 
marge dret, hi ha les restes d’un altre forn de ceràmica, i ja més avall, a prop del 
torrent, podem comprovar els importants estralls que poden arribar a provocar el pas 
de vehicles motoritzats (es passa millor pel mateix solc del xaragall). 
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Arribem ja al llit del torrent i trobem una cruïlla per la que ja havíem passat a l’inici de 
la caminada. Ara cal desfer el camí de pujada baixant el torrent fins a arribar a la 
urbanització i al lloc de sortida. 
Arribem altra vegada a l’aparcament del restaurant de Can Raimí.  
 
VERSIO CURTA 
 
Arribats al km 1,75, podem avançar per la pista per l’esquerra, fins a arribar a la masia 
de Can Manyana ignorant, prèviament, un camí que hem trobat per la nostra esquerra. 
Un cop allà, la pista es converteix en un corriol que s’enfila directament al coll de 
Gironella (km 6,20), i que permet fer unes variants més curtes i també molt 
agradables. 
 

 

 
 
  
 
 

 
 


