Itinerari 2: Ca n’Oriol
Distància: 6,6 km
Durada: 1h 30’
Dificultat: Baixa

Descripció de l’itinerari
Comença a la plaça del Dr. Guardiet i segueix el traçat de l'antic camí ral de Rubí a
Sant Cugat fins al parc de Ca n'Oriol. Travessa l'era i s'enfila al turó de la rosa dels
vents per anar a passar pel túnel de l'autopista C16. Segueix pel camí de Can Tiraires
(al costat hi ha el camp de golf) fins al punt on s'ubicava aquesta masia, de la qual
no en queda res i torna a creuar l'autopista. Tan bon punt s'ha creuat, es gira a
l'esquerra per anar a trobar la font de Can Tiraïres (ATENCIÓ: LLEGIR VARIANT
PROVISIONAL).
El camí segueix paral·lel a l'autopista fins a trobar una cruïlla de camins a tocar dels
camps de conreu de Ca n'Oriol, girem a la dreta i baixem per un corriol fins al carrer
Mallorca, reseguim el límit del parc passant per la font de Ca n'Oriol i vorejant una
pista de poliesportiva. Després de la pista ens enfilem pel darrere de la Masia de Ca
n'Oriol fins a l'escola del Bosc i arribem el camí de Ca n'Oriol. EL retorn a la plaça del
Dr. Guardiet es fa pel Camí de Ca n'Oriol, el carrer de la plana de can Bertran i les
torres modernistes del carrer Xile.
VARIANT PROVISIONAL:
A partir de la font de Can Tiraïres falta obrir un pas paral·lel a l'autopista per poder
seguir l'itineraris. Provisionalment, des de la font tornarem enrere fins a la cadena i
seguirem baixant per la pista que ens acostarà a l'urbanització dels Nius. Just abans
d'arribar a l'asfalt (pilones de fusta), trobarem un camí que marxa a l'esquerra, el
seguim fins a sortir al carrer Santander, pocs metres després passa a ser Carrer
Mallorca. Seguim baixant fins arribar a la font de Ca n'Oriol i reprendre l'itinerari.

Mapa

Variant provisional
Amb el suport:

