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Sortida: Mas Borrell, 
Palol de Revardit

La Casa Nova

Bòbila romana d’Ermedàs

Soldats de Salamina: els amics del bosc
RUTA 1 : Ruta de Palol de Revardit a Cornellà del Terri

     ITINERARI: Mas Borrell – La Casa Nova - Bòbila romana d’Ermedàs - Mas Borrell

Durada: 1h 30min

Distància: 3,5 kmkm

Dificultat: Fàcil

Sortida: Mas Borrell, Palol de Revardit

Senyalització: Senyals propis de les
Rutes de Salamina

Coordenades: 42.04384 | 2.48267

Descripció: 

Punts d’interès: 
Reviu la fugida d’en Rafael Sánchez Mazas

Ruta ideal per famílies

Les rutes dels Soldats de Salamina consten de diversos 
itineraris que discorren pel territori de Cornellà del Terri, Palol 
de Revardit i Sant Miquel de Campmajor. Es tracta de zones 
boscoses fontereres i fortament afectades per la Guerra 
Civil, tal i com expliquen el llibre i la pel·lícula Soldados de 
Salamina. Al mateix temps, aquestes rutes permeten 
descobrir el patrimoni natural i cultural del Pla de l’Estany. 

Rafael Sánchez Mazas, fundador de la Falange Espanyola, 
va arribar a Palol de Revardit fugint del santuari de Santa 
Maria del Collell, Sant Miquel de Campmajor. En arribar a 
Mas Borrell li van donar menjar i li van ensenyar on 
amagar-se. Aquesta ruta doncs permet descobrir els 
escenaris per on va discórrer la fugida del protagonista i on 
es va rodar part de la pel·lícula dirigida per David Trueba. 

MAS BORRELL: és la masia on vivia la família de Maria Ferré. Quan va arribar en Rafael 
Sánchez Mazas a la casa, el van acollir i li van donar menjar. A l’interior d’aquesta casa s’ha 
recreat l’estil d’una masia catalana durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), amb els 
objectes de l’època, especialment eines del camp, i un recull de fotografies dels episodis 
bèl·lics i del rodatge de la pel·lícula. 

LA CASA NOVA: Mas la Casa Nova és una masia, avui en ruïnes, on Sánchez Mazas es va 
amagar uns dies ajudat per la família de Maria Ferré.

BÒBILA ROMANA D’ERMEDÀS: el jaciment d’Ermedàs és una instal·lació industrial 
d’època romana on s’hi produïen objectes i atuells de ceràmica. Aquestes instal·lacions 
devien funcionar durant la segona meitat del segle I i la major part del segle II dC. Es creu 
que haurien ocupat una superfície de 3.000 metres quadrats. El jaciment es coneix des 
dels anys 60. L’any 1982 s’hi van realitzar prospeccions però l’excavació sistemàtica es va 
iniciar l’any 1999 i continua a l’actualitat.


