Itinerari 7: Can Guilera
Distància: 7,3 km
Durada: 2h 15’
Dificultat: Baixa

Descripció de l’itinerari
Comença al costat de l’ermita de Sant Muç, creua l’avinguda de Sant Muç i s’enfila
per un camí de terra direcció al camí de Can Roig. Abans d’arribar a la pista, deixem
el camí i girem a l’esquerra per un corriol que passa entre mig de ginestes. Aquest
corriol es situa sobre una feixa de terra i passa pel costat d’un abeurador. Seguim per
aquest corriol mantenint l’alçada, creuem un corriol que baixa i seguim recte fins
arribar a les restes de rajoles al terra d’unes antigues barraques. En arribar a les
últimes restes de rajoles, el camí baixa per un pineda fins al fons del torrent, el creua
i girem a la dreta per seguir paral·lels al torrent. Més endavant el camí creua el
torrent i el segueix remuntant. Aquest camí ens porta fins als camps de Can Roig i
immediatament als plàtans i les fonts de la masia, que queda a pocs metres.
Des de les fonts, prenem el camí per on hem arribat, deixem a la nostra esquerra el
camí d’on hem vingut i anem girant a la dreta. Passem per davant de la porta d’una
finca i girem a la dreta, remuntem una pista fins a trobar un camp, seguim pujant a
l’esquerra. Uns metres més endavant gira a la dreta i segueix paral·lel al reixat d’una
finca fins a una pista forestal, al costat del camp de la Coreta. Continuem per la pista
cap a la dreta i després de passar una cadena, girem a l’esquerra i seguim baixant.
Trobem un corriol a la nostra esquerra però el deixem i seguim per la pista. Just
abans d’una corba molt pronunciada, trobem un corriol que s’enfila l’esquerra,
pugem per un gran xaragall fet per l’aigua i just després girem a la dreta per un camí
més planer. En el proper trencall, tornem a girar a la dreta i seguim fins arribar a la
pista del serrat de les Martines, límit de terme entre Rubí i Terrassa. Seguim la pista a
la dreta, que passa pel costat de la torre del conill (antiga torre de guaita de la qual
només en queden els fonaments) i comença a baixar. Passem una cruïlla fins a trobar
una cadena a l’esquerra, abandonem la pista principal i seguim el camí de la cadena,
primer planeja i després baixa i es torna asfalt, passant a prop de l’autopista C-16.
Trobem una altra cadena i girem a la dreta per una pista més ampla que torna a ser
de terra. Seguim aquesta pista sense prendre cap trencall, passem pel mig de les
cases de Can Copes i seguim baixant sense deixar-la. Més endavant, trobarem un
senyal indicador de camins al costat d’un registre de l’aigua, deixarem la pista
principal i girem a la dreta per retornar a l’ermita de Sant Muç.
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