
Aquesta excursió està emmarcada dins del terme de San-
ta Maria de Palautordera, a les portes del Parc Natural del 
Montseny, per conèixer la realitat industrial de principis del 
segle passat. Pel camí, però, hi trobarem boscos de pins i 
alzines, amb sureres i algun roure i un sotabosc típic: bruc, 
ginebró, arboços... A l’època dels bolets se’n poden trobar 
de diferents varietats: rovellons, pinetells, rossinyols... 

Aquesta passejada ens permet conèixer les fàbriques de can 
Balada, can Guiñau i can Guarro.

L’itinerari està pensat per fer-se caminant, però no treu que 
es pugui realitzar en BTT o a cavall, tot i que pot resulta difí-
cil pel tram urbà.

Recomanacions

 L’ itinerari es pot fer a qualsevol època de l’any, tot i que 
les més agraïdes són la primavera i la tardor. Convé no fer-lo 
després de dies de pluja.

 Cal portar calçat còmode per caminar.

 Cal sempre respectar la natura i no sortir-nos dels camins 
ni encendre cap tipus de foc.

 Les deixalles que generem les hem de retornar al poble i 
dipositar-les en contenidors.

 És convenient portar aigua, no en trobarem de potable al  
llarg del camí.

 Els temps són orientatius i no tenen en compte les para-
des, ni molt menys les estones de mirar les fàbriques. Aques-
ta excursió pot ser de tot un matí o una tarda. Inic

 Inici: Plaça de la Vila  (00.00 h, 220 m. alt. )

Sortim de la plaça de la Vila pel carrer  de la Creu fins a la 
rotonda que hem de creuar seguint recte (300 m, 3 min) on 
agafarem el camí antic de Mosqueroles i amb pocs metres 
arribarem a can Balada o la fàbrica de dalt (425 m). 

Es té coneixement documentat que ja en aquest indret el 1322 
hi havia un molí. Al 1891 hi consta, a més del molí, una fàbrica 
tèxtil que va ampliant-se i canviant d’amos fins el 1906, que el 
Sr. Miquel Arimany hi fa la primera fàbrica d’electricitat (101 Kw 
d’enllumenat i 90 Kw de força) que comença a abastir la vila. 
L’any 1919 torna a ser una fàbrica tèxtil, fins al 1925 que inicia 
l’activitat de pells que, passant per diferents propietaris arriba 
fins avui. 

Retornem a la rotonda i trenquem a l’esquerra, passant per 
davant de l’escorxador i la deixalleria, arribem a una rotonda, 
que fem recta per la banda esquerra. Abans d’arribar a la se-
gona sortida trobarem un camí que baixa a una passera, per 
damunt de la Tordera, l’agafem i passem per sobre del pont 
de ferro, després girem a la dreta fins arribar a can Guiñau o 
fàbrica del mig (1.080 m 12 min).

Es té coneixement d’una fàbrica d’estirar coure ja l’any 1888 
que Alier i Cia donen de baixa, al 1903 s’instal·la una fàbri-
ca tèxtil de pana, que dura fins el 1909 que passa a ser tèxtil 
de cotó fins el 1918, que continua sent tèxtil però de desfer 
draps. El 1927 el Sr. Lluís Guiñau emprèn una fàbrica de tints 
que arriba fins a 1999. 

Agafem el carrer asfaltat a la dreta, en un moment ens por-
ta a una pujada de terra que ens duu al polígon industrial 
de can Vernedes – ca n’Auleda, on girem a la dreta. Anirem 
per asfalt i ciment sempre el més proper al riu, quedant-
nos les naus a mà esquerra fins que als 1.800 m des la 
sortida (20 min) trobem un corriol a la dreta, l’agafem i 
seguim paral·lels als riu fins un tros més avall (1.930 m), 
prenem un trencall a l’esquerra. Fins al final, que torcem 
a l’esquerra.

Trobem l’asfaltat i passem per sota de les vies de l’AVE. 
Continuem per l’asfaltat deixant un trencall a la dreta, fins 
que arribem a la depuradora. Just arribar, girem per camí a 
la dreta (2.350 m, 30 min) amb què arribem a can Guarro 
(2.500 m).

Itinerari 3:  
Les Fàbriques de Palau
a principis del S.XX

Can Balada

Can Guiñau

TEMPS: 55 MINUTS
DISTÀNCIA: 4.325 m
DIFICULTAT: BAIXA



Les Fàbriques
de Palau

itinerari
circular

TEMPS: 55 MINUTS
DISTÀNCIA: 4.325 m
DIFICULTAT: BAIXA.

Antic Molí de Can Pagà, al 1740 ja hi ha referències de la far-
ga de Ton. Al 1779 és comprat per la família Guarro, al 1888 
Alier i Cia donen de baixa una fàbrica de paper. Del 1907 al 
1934 la vídua i fills de Josep Roca hi tenen una fàbrica de pa-
per, el 1934 se la queda el Sr. Lluís Guarro, i es on s’inicia la fa-
bricació del preuat paper Guarro, passant la seva esplendor 
la dècada dels 1950-60.

Hem de tornar uns 50 m. enrere i agafar el camí a mà dre-
ta fins que arribem a l’asfalt, passem un altre cop per sota 
les vies de l’AVE (2.800 m) i als pocs metres trenquem a 
l’esquerra i en poca estona estem a la passera de la Serra 
(3.050 m, 40 min).

Pugem al barri de la Serra i seguim el camí recte fins al 
carrer Ramon i Cajal on girem a l’esquerra fins a la Rambla 
dels Països Catalans, que agafarem a la dreta per retornar 
a l’Ajuntament pel carrer Dr. Robert (4.325 m, 55 min).

A la web de l’Ajuntament (www.smpalautordera.cat) podeu 
descarregar la col·lecció completa d’itineraris en format PDF.
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Can Guarro

Santa Maria de Palautordera


