
Ruta circular: Sta Maria del Corcó - L'Esquirol

Diumenge 2 d'abril de 2017 

Salt de La Foradada

Hora i punt de trobada: a les 7:00 al pàrquing de l’estació de Renfe de Mataró. 

Descripció de la zona: 
Ruta clàssica d’alt valor paisatgístic que uneix el poble de L'Esquirol (Cantonigròs) amb
Sta Maria del Corcó. Pel camí trobarem el dolmen de Puigsespreses i enmig de la riera de
les Gorgues trobarem la roca Foradada, un indret sorprenent i amb un aire màgic que
encantarà als més petits. Es tracta d’un gorg vorejat de roca, que deu el seu nom al forat
que té una de les parets. 

Descripció de la sortida: 
Recorregut fàcil i perfecte per a una matinal. Comencem la ruta al mateix poble de 
l'Esquirol. El camí comença en baixada fins al forat de La Foradada, el camí de baixada al 
gorg és frondós, i presenta un paisatge variat i amb molta vegetació. Petits i grans poden
jugar a reconèixer alzines sureres, roures, castanyers i, al costat del riu, diferents 
espècies d’arbres de ribera. El camí acaba just davant el Salt de la Foradada. L’aigua, que
cau en un gorg des d’una altura de 15 metres, està rodejada de grans parets de pedra. A 
l'estiu és un indret ombrejat i recollit que, sens dubte, convida al bany.
Desfem un tram del camí per trobar el trencall que ens durà a Sta Maria del Corcó, per un
llarg i preciós corriol. Un cop passat Sta Maria trobarem el dolmen de Puigsespreses. I 
continuem el camí cap a L'Esquirol, on podrem dinar.

Temps sense parades: 4h Distància: 10,6km

Coordinador: Núria Cabré  - nuriacabre@hotmail.com

Reunió prèvia: divendres 31 de març de 2017 a les 20:00 al local social de la UEC de Mataró.

*** Imprescindible l'assistència dels participants per poder distribuir els vehicles.




