
 

 

 

RUTES 
Can Bosc 

 

SORTIDA: CAN MASSUET DEL 

FAR  

(pl. Can Massuet) 

Agafa l’Av. Del Far direcció Can 

Guinart, quan arribis al dipòsit, 

agafa el camí de la dreta, el que 

et queda davant i segueix-lo. 

Quan trobis una intersecció 

agafa el trencall de l’esquerra 

que et portarà als camps de les 

Passadores. Allà agafa la pista 

principal direcció el santuari fins 

a Can Bosc i fes la “foto de 

control” al safareig. A la zona 

habilitada com a pàrquing, 

agafa el camí que porta a la Font 

del Ferro (“foto de control”) i 

retorna al camp de les 

passadores però un cop allà 

agafa el camí que baixa a Can 

Farrerons. Fes una “foto de 

control” a la majestuosa Alzina 

que hi ha. Travessa la propietat 

fins que arribis a la pista 

principal, gira a la dreta i puja 

cap a Can Miloca. Segueix fins 

que trobis la pista principal del 

Santuari. Agafa el GR direcció 

Can Bosc. Quan trobis una pista 

gran, gira a l’esquerra direcció 

Canyamars. Segueix aquesta 

pista fins que trobis indicat el 

PR, agafa’l per arribar a la pl. 

De l’Església i fes l’última “foto 

de control”.  

  



 

 

SORTIDA: CANYAMARS 

(plaça de Esglèsia)  

Fes la primera “foto de control”. 

Surt de la plaça fent la fseguint 

el PR direcció les Antigues 

Escoles. Segueix-lo fins que et 

faci agafar un camí amb una 

cadena. Deixa el PR i segueix la 

pista fins que trobis el GR. 

Agafa’l direcció el Santuari. 

Quan arribis a la pista principal, 

travessa-la i agafa el camí que 

baixa a Can Miloca. Quan trobis 

una línia elèctrica, passa-la i 

gira pel camí de l’esquerra. 

Arribaràs a Can Farrerons, fes la 

“foto de control” a l’Alzina 

monumental que hi ha. Segueix 

el camí de pla direcció Can 

Massuet. Quan arribis als camps 

de les Passadores, agafa el camí 

de que et porta a la Font del 

Ferro (“foto de control”). Volta-

la per retornar a la pista que 

porta al Santuari. Arribaràs al 

pàrquing de Can Bosc. Fes la 

“foto de control” al safareig. 

Segueix la pista principal 

direcció Can Massuet. Passat el 

petit pont que hi ha al Camp de 

les Passadores, agafa el camí que 

hi a amb una cadena a 

l’esquerra. No el deixis. Arribaràs 

a Can Massuet. Segueix per l’av. 

Del Far fins a la plaça.   

 


