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Baumes del Salt Dalmau

Gorga Blava

Barraca de la Pecu

Font del Salt Dalmau

Pont del Salt Dalmau

Rentador del Salt Dalmau

Rentador de Can Reparada

Sortida: Pont de Ferro,
                     Cornellà del Terri

Salt Dalmau

Rentador de Can Lleter

Rentador de Can Carxofa

Carril bici comarcal

Camí de tornada a l’escola
     ITINERARI: Pont de Ferro - Gorga blava - Rentador de Can Lleter - Rentador de Can Reparada - Barraca de

La Pecu - Rentador de Can Carxofa - Baumes - Rentador - Salt, Font i Pont de Sant Dalmau
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Durada: 40 min

Distància: 1,6 kmkm

Dificultat: 

Sortida: Camí al costat del pont de ferro
del carril bici (Can Barrera), Cornellà del Terri

Senyalització: Marques groges i senyals
explicatius al llarg del recorregut

Coordenades: 42.098936 | 2.789001

Aquest recorregut és el que recorria la mainada 
del poble de Corts per anar a l’escola de Camós 
als anys cinquanta i el que utilitzava la gent per 
anar als rentadors del riu Matamors. 

El camí discorre gairebé paral·lel al curs del riu i 
va de la Gorga Blava fins al Salt Dalmau. Els 
que anaven a classe continuaven el viatge fins 
a l’escola, situada on avui hi ha l’ajuntament de 
Camós.  Es pot fer la ruta circular si s’enllaça 
amb el carril bici comarcal. 

Descripció:

GORGA BLAVA: aquest indret és molt important 
en la història de Corts i dels pobles veïns, ja que 
pràcticament tot els infants i jovent hi ha fet 
banyades o llargues estades. Era molt habitual a la 
sortida de la missa els diumenges d’estiu que els 
nois del pobles hi anessin a refrescar-se. 

RENTADOR DE CAN LLETER: un aiguat pels volts 
del 1955 va malmetre el rentador i es va haver de 
reconstruir.

RENTADOR DE CAN REPARADA: rentador 
compartit per les cases de Can Reparada, Can 
Quelistrus i Cal Vermell. 

BARRACA DE LA PECU: habitada aproximada-
ment fins el 1960 per una família de drapaires.  

RENTADOR DE CAN CARXOFA: rentador de les 
cases de Can Carxofa, Can Jou i Can Pardoi. 
Aquest rentador feia també la funció de passera a 
l’altre costat del riu i de resclosa. 

BAUMES DEL SALT DALMAU: són dues coves no 
gaire profundes que havien servit per donar 
aixopluc a captaires passavolants que hi feien 
estades, sovint curtes. 

RENTADOR DEL SALT DALMAU: rentador molt 
antic compartit per les cases dels voltants. 

SALT DALMAU: saltant d’aigua del riu Matamors 
que ja es cita l’any 1017. El riu neix a Pujarnol. És 
segurament el paratge natural més emblemàtic i 
conegut de Camós.

FONT DEL SALT DALMAU: font situada al costat 
del salt d’aigua, Salt Dalmau, del riu Matamors. 
Aquest paratge és lloc de trobada per fer-hi 
berenars i és on abans la gent es banyava.

PONT DEL SALT DALMAU: per solucionar el pas 
del riu de Camós a Banyoles, l’alcalde Vicenç de 
Besalú, va fer construir el pont per facilitar un nou 
accés cap a Banyoles l’any 1880.

Punts d’interès: 
Viu un camí amb molta història

Mitjana

Veure punt de sortida


