
 

 

 

RUTES 
Castell 

 

SORTIDA: DOSRIUS  

(pl. Ajuntament) 

Surt de davant de l’Ajuntament, 

dirigeix-te cap a l’Església i no 

deixis el carrer fins que trobis 

unes escales. Baixa per aquest 

carrer i fes la “foto de control” 

al Safareig del Comú. Torna 

enrere i puja pel carrer fins que 

trobis l’Avinguda Francesc 

Macià. Gira a l’esquerra i agafa 

el primer carrer que trobis a la 

dreta. A la intersecció torna a 

girar a l’esquerra. No deixis 

aquest carrer i segueix pel camí 

de sorra que hi ha al final. A la 

primera intersecció agafa el 

trencall i puja al Castell a fer la 

“foto de control”. Torna enrere 

i segueix direcció Can Massuet 

del Far per la pista principal. 

Quan arribis a les colònies 

forestals, travessa-les i agafa el 

camí de sorra que hi ha rere les 

cases del carrer La Roca, com si 

anessis a la residència canina. 

Travessa els camps de Can 

Carreres, pel camí i segueix cap 

a l’Av. El Far. Passa per davant 

de la plaça i gira pel primer 

carrer de l’esquerra, pss. Agudes, 

baixa fins al torrent i gira a 

l’esquerra. Ves a buscar la pista 

del Corredor. Quan la trobis, 

gira a la dreta direcció Can 

Guinart. Fes-te la “foto de 

control” a l’Església del Far.  

  



 

 

SORTIDA: CAN MASSUET DEL 

FAR 

(plaça de Can Massuet)  

Surt de la plaça direcció av. Can 

Massuet i gira pel primer carrer 

de l’esquerra, pss. Agudes, baixa 

fins al torrent i gira a l’esquerra. 

Ves a buscar la pista del 

Corredor. Quan la trobis, gira a 

la dreta direcció Can Guinart. 

Fes-te la “foto de control” a 

l’Església del Far. Torna enrere 

fins l’Av. Far. Ara direcció l’Av. 

Dosrius, dirigeix-te cap a Can 

Carreres. Travessa els camps pel 

camí per poder arribar a les 

Colònies Forestals. Un cop allà, 

travessa-les, i agafa el camí de 

sorra cap a Dosrius. Segueix la 

pista principal fins quasi el final 

on trobaràs que el camí 

s’eixampla una mica i marxa un 

camí de sorra a l’esquerra que 

puja una mica. Agafa aquest 

camí fins al Castell, fes-te la 

“foto de control”. Torna enrere 

i segueix direcció Dosrius. Quan 

arribis a l’Av. Francesc Macià, 

gira a l’esquerra i quan puguis 

gira a la dreta, direcció 

l’Església. Abans d’arribar a 

l’Església, arriba’t fins al 

Safareig del Comú per fer-te 

l’última foto de control. Torna 

enrere i acaba la ruta davant de 

l’Ajuntament.  

 

 


