SEGONA CAMINADA

1.- Sortim del centre Cïvic de Santa Eulalia fins a la carretera de Bibues a Sant Feliu. Agafem la
direcció SUD fins a la rotonda in girem a la dereta, (a l’esquerra aniriem fins a l?esglesia de
Sant Pere Bartí).
2.- Prenem el carrer que condueix a les barriades de ..... travessem el pont sobre el riu Tenes, a
la dreta veiem el Molí de Ca L’Ainé i a l’esquerra Can Boix.
3.- Seguim el carrer i mes endavant girem a l’esquerra per agafar el camí que ens porta a Can
Maspons. Primer trobem una pedra amb una inscripció que recorda a ..... a continuació
arribem a l’esplanada on està situada la Casa datada amb inscripció del 1681. Es tracte de una
masia en molt caràcter. Davant de la Casa i el altre costat del camí , i trobem l’era i els
coberts annexes.
4.-. En aquets punt trobem dos camins amb el de la dreta aniríem a la barriada urbanització
Font Granada. Nosaltres girem a l’esquerra i continuem fins el camí de la “Font del Bou”.
5.-.A la dreta del camí em deixat un forn d’obra que fa mols anys havia estat productiu, avui
encara funciona per elaborar peces ceràmiques de qualitat artesanal.
6.-. Continuem el camí fins la Casa de Can Flix que deixem a la dreta. Avancem per el camí que
es fa molt ample i segueix el curs del rio que trobem a l’esquerra nostre. Visible el seu curs per
la vegetació que sobresurt del camps. Actualment es una llàstima que siguin destinats a
abocadors de runa sense cap mirament de sostenibilitat i integració en el entorn.
7.- Seguin el camí ara ja dins el bosc frondós de plataners, a la dreta passem per un espai que
havia sigut lloc d’acampada i que actualment es un espai per ensinistrament de gossos.
8.- El passeig per aquest lloc podria ser molt agradable, però la poca atenció en l’ implantació
de la zona industrial i el pas de vehicles passats que transporten les runes a l abocador de mes
amunt que hem descrit, fan que sigui intransitable per passejar hi. La pols l’estiu i el possible
fangueig de les rodoredes l’ hivern fam molt que desitjar.
9.- En el recorregut per aquest tram del riu, no hem trobat el antic Moli de Can Barri. Es curiós
que anomenant-se la zona industrial com Can Barri, les edificacions industrials hàgim amagat
o destruït aquesta l’edificació que tenia molta historia.
8.- Seguin el camí ens trobem amb la carretera de Santa Eulalia a Bigues i l’Ametlla,Bxxx. Per
continuar la nostre passejada hem de creuar la carretera amb el perill que axó comporta. Entre
mig de les canyes i bardisses i sota els imponents plataners podem observar el pont de la
carretera que data del xxxx
9.- Un cop creuada la carretera en direcció a Santa Eulalia seguim les senyalitzacions de la ruta,
passem el altre costat deixant una casa a la dreta i la zona de Cal Unyó, i agafem un camí en
direcció contraria que ens torna a baixar el costat del riu. Des de aquí podem observar la
majestuositat del pont.

10.- A partir d’aquest punt podem segui el riu de molt a prop. Està molt arreglat i senyalitzat
un cartell ens informe del recorregut fluvial. A la dreta ens troben de nou amb un polígon
industrial Can Magra, en aquest cas del municipi de Santa Eulalia. De nou ens troben amb el
impacte agressiu de les alçades de les construccions de les naus industrials. Tot i que en els
anys 90 hi va haver una actuació per preservar possibles inundacions fem una barrera natural
amb sobreelevació del terra, no es va tenir cura de implantar una vegetació que absorbís el
impacte visual de les naus. Es una llàstima que aquest indret no sigui mes cuidat.
11.- A l esquerra de la llera del riu i per damunt de la carretera a l’Ametlla podem veure la
Masia de Can Fàbregas del Bosc, avui destinada a Masia de turisme rural.
12.- Mes endavant també a l’esquerra trobem el barri del” Bon Aire”, amb les restes de la
pecera que unia les dues lleres del riu. Uns aiguats dels anys 60 van destrossar sense que hagin
estat reconstruïts. Deixant tota la zona esquerra de la llera incomunicada per fer el passeig del
riu i retrobar-se en l’altre costat.
13.- Continuant el camí, mes endavant a xxxxx metres, trobem un gual que travessa el riu, la
zona es coneguda per “Les Roquetes”. En aquest lloc el riu circula per entre mig de còdols i
pedres arrastrades. El aigua circula en gran rapides salvant el petit desnivell i formant un
recorregut mes sinuós.
14.- En aquest lloc, si giréssim a la dreta aniríem al Polígon Industrial de Can Magra. També i
dins el poligón agafan el carrer que l’uneix amb la carretera aniríem a Can Magra. Actualment
auesta Masia està dedicada a Hosteleria. ( conegut per el nom de Restaurant “La Mama”).
15.-. Continuem per el camí fluvial, fins arribar a la “Font de la Figuereta”. El seu toponímia es
degut a la Figuera centenària que està damunt la “Font”. Es un lloc molt visitat per la gent el
istiu i que els de major edat recorden els seus banys d’infància.
16.- A pocs metres en trobem a una resclosa que fa guanyar un fort desnivell el riu. Aprofitant
el salt es pot veure la canalització de l’aigua per el camps mes propers.
17.- Seguin el camí arribem el pont de “Can Donat”. Construcció nova que antigament es
resolia el pas del riu per un gual. Si giréssim a la dreta aniríem al nucli del centre urbà de
Santa Eulalia de Ronçana, on es troba el Ajuntament i l’església parroquial de xxxxx. Conegut
per el barri de la Sagrera.
18.- Avançant per el camí, a l’esquerra trobarem a pocs metres el càmping de “ L’Esplanada”
Actualment es un dels pocs càmpings de la zona, si no el únic. Poder caldria cuidar lan seva
integració en el entorn fluvial.
19.- Nosaltres arrabassem el riu per el pont i continuem de nou paral·lels el riu. A la dreta
estan el camps de “Can Feu del salt de l’aigua” al seu costat la masia de “Can Feu” amb la seva
característica bassa.
20.- Continuem per el camí fluvial a la dreta a uns 200metres es veu la Casa de “Can Barbany”.
Que havia sigut un antic molí, molt conegut a la zona.

21.- Seguin el camí, ens trobem amb els camps de “Can Tries” amb la Casa a la dreta. Al fons
trobarem a la dreta el “Torrent de L’Areny”. A l’esquerra la resclosa de la “Casa Vella”, que es
de on parteix el “Rec Baix” Aquesta infraestructura dels any x xx son de vital importància per
el desenvolupament de Santa Eulalia, en temps passats inclòs actualment.
22.- Mes amunt de la resclosa trobem l’ antiga Casa. Esc coneguda per que els seus propietaris
la família xxxxx el any dels tres sets 1777, va patir una forta inundació del riu, d ‘aquí que els
seus propietaris varant decidir construir-ne una de nova coneguda en l’actualitat com “Can
Barbany”
23.- Arribem a la pecera de “La campinya” que es una de les poques que comunica les dos
lleres del riu. Al altre cantó del Tenes es troba la zona “urbana de La Campinya”. Es un barri
que es va construir els anys seixanta, amb una forta arribada de estiuejants de Barcelona que
van descobrir aquest paratge.
24.- Una mica mes endavant ens trobem “Can Ferrerons”, finca d’explotació ramadera.
Després vetllem “Can Noguera” per finalment arribar el “Camí del Gual”.
25.- Arribats en aquest punt del camí del “Gual” noslatres girarem a la dreta. A l’esquerra
extravasaríem el riu. Agafem el altre costat per passar devant la casa “La Riereta” i després
troben a “Cal Encís”, que era el antic molí de “Can Burd”. També la “Casa de la Ferreria” i el
fons Can Burgués”, una de les masies amb mes historia de Santa Eulalia. Actualment amb una
important explotació i comercialització de avellana. També en l’actualitat part de la casa es
dedicada a Turisme Rural.
26.- A pocs metres arribem al centre Cívic de Sant Eulalia conegut com “La Fabrica”, antiga
explotació tèxtil. Aquí `podrem fer un refrigeri i preparar la tercera etapa.

