focs de l'any 1994, on no ni ha crescut encara bosc, el que ens
permet unes meravelloses vistes.
El següent trencall, (4650m. 57min. 210m. alt.) l'agafem a la
dreta. I a la poca estona trobem, enmig d'una esplanada, fins fa
no molts anys camps de conreu, les ruñes de la Masia de Can
Puig.
Seguim el camí principal, trobem una cruílla i l'agafem a la dreta
El següent trencall, el prenem a la dreta, estem al Camí Ral
(5.620m Ih. 10 min, 160m. alt). Está marcat i ens indica Gualba a 17 minuts, passem per Can Joan Barnedas, Can Dragó i en
arribar a la carretera girem a la dreta per acabar altre cop a la
Plaga Joan Ragué (7.520m Ih 30 min. 180m. alt.)
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Riñeran 2: Can Pui

TEMPS:lh.30min.
DISTANCIA: 7.520 m..
DIFICULTA!: Baixa.

1NICI: PLACA JOAN RAGUÉ
(O M. O M1N. 180 M. ALT.)

Agafem el passeig del Montseny, per davant de l'Ajuntament fins al final,
on trenquem a la dreta.A l'esquerra ens queda Can Figueres (250 m.)
a 400m, tornem a girar a la dreta, seguint les indicacions de Riells de
Montseny. Creuem el pont de Barcarot, sobre la Riera de Gualba (470m.
5 min.). Continuem la pista, agafem un trencall a la dreta (525m. 6
min.)
Aquesta excursió está emmarcada dins del terme de Gualba,
entrant al Pare Natural del Montseny, a la solana pero amb
un microclima propi, amb vegetado de bosc mediterrani: hi
trobarem hoscos de pins i alzines, amb sureres i algún roure,
en aquest també trobem acácies i bosc de ribera; i un sotabosc
tipie: bruc, ginebra, arbogos... A l'época deis bolets se'n poden
trabar de diferents varietats: rovellons, pinatells, rossinyols...
Aquesta passejada ens permet gaudir de magnifiques vistes
sobre el Montseny, la riera i la valí de Gualba, el Montnegre,
el Castell de Montsoriu,...
L'itinerari está pensat per fer-se caminant pero no treu que
es pugui realitzar en BTT o a cavall
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Aquest itinerari es pot fer a qualsevol época de l'any, tot i que
les mes agraídes son la primavera ¡ la tardor. Convé no fer-la
després de dies de pluja per no malmetre els camins, alguns
d'ells poden estar molt enfangáis.
Cal sempre respectar la natura i no sortir-nos deis camins ni
encendre cap tipus de foc.
Les deixalles que generem les hem de retornar al poblé i dipositar-les en contenidors.
Es convenient portar aigua, no en trobarem de potable al llarg
del camí.
Els temps son orientatius i no teñen en compte les parades, a
aquesta excursió li podem dedicar tot un matí o una tarda.
Quan passem prop de masies, cal parar una especial atenció,
teñir cura i respecte peí bestiar i els conreus.
Cal portar calgat cómode per caminar.

Seguinm els indicadors de Riells de Montseny.
A la següent cruílla seguim recte (680 m. 200m alt), deixant els indicadors de Riells de Montseny. Passem per sobre de Can Po.
A 15 minuts (1200m 210m. alt.) trobem les restes d'un forn de calg,
Forn de la Manera. En passar per una fondalada, seguim el torrent de la
Manera o Sot deis Tres Termes on trobem, degut a la forta humitat, un
esclat de vegetació: falgueres, heures, acácies...
Trobem un primer trencall a l'esquerra (l.SOOm. 20min.), que ens duria
a Can Jan, seguim recte. Seguidament (1.825m.) trobem a la dreta
el que ens portaría a Can Campeny, continuem la pista principal. Ais
2350m. (26min. 280m. alt.) trobem la cruílla de Can Roquer, girem a
l'esquerra i agafem una forta pujada.

Després d'haver passat per hoscos espessos, sortim a la carena,
amb magnifiques vistes a la Valí de Gualba, al Corredor, al Montnegre,...
Arribem al coll (2.850m. 35min. 340m. alt.) i trenquem a la dreta. Fem un suau baixada amb vistes a l'esquerra sobre el Castell
de Montsoriu i seguidament d'una forta baixada anomenada "El
Trenc" (3.700m. 45min. 270m. alt). Deixem alguna cruílla, clarament secundaria, a la dreta i entrem en una zona castigada pels

