
 

 

 

RUTES 
Els Retaules 

 

SORTIDA: DOSRIUS 

Pl. República 

Surt de la plaça pel carrer Sant 

Llop direcció l’Escola, gira cap a 

l’institut i agafa el camí que hi 

ha al costat, direcció la Clinica 

CITA. Puja per la pista principal 

fins que trobis una indicació a la 

dreta que posa “Ca l’Oliveras”. 

Agafa aquest camí i no el deixis. 

Quan passis per la zona 

urbanitzada, no has de deixar la 

pista principal, seguint pel camí 

que va de pla i te tanques a 

banda i banda algunes amb 

indicacions de que estan 

electrificades, és a dir, hauràs de 

girar primer a la dreta i després 

a l’esquerra. Segueix el camí. Més 

endavant quan trobis una 

intersecció segueix pel camí de 

l’esquerra direcció Ca n’Oms de 

Manyans. Segueix la pista 

principal. Veuràs que has de 

travessar un torrent i desprès 

fer varies corbes força 

pronunciades. Quan les acabis, 

agafa la pista que marxa a 

l’esquerra direcció al convent de 

clausura de l’Oasis, fes la “foto 

de control”. Voreja’l i torna a 

travessar el torrent. Agafa el 

camí paral·lel al torrent pel 

costat esquerra d’aquest. 

Segueix-lo fins al final que 

tomba a l’esquerra i comença a 

pujar. Segueix aquest camí fins 

dalt de tot que trobis la pista 

que porta a Mataró. Gira a 



 

 

l’esquerra cap a Dosrius. No 

deixis aquesta pista i arribaràs al 

museu a l’aire lliure que tenim a 

Dosrius. El bosc d’escultures de 

l’Ernest Borras. Fes-te la “foto 

de control” amb la que més 

t’agradi. Segueix cap a Dosrius, 

arribant altre cop a l’institut. Un 

cop allà gira a la dreta i trenca 

pel primer carrer a l’esquerra, 

carrer Pau Picasso, fins al carrer 

Esteve Albert. Fes-te l’última 

“foto de control” al monument 

que hi ha a la plaça. Segueix com 

si fossis un cotxe i arribaràs al 

mateix lloc on has començat la 

ruta, la plaça de la República.   

  

 


