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El Santuari 
del Corredor 
El temple s'aixecà el 1583 

Ai Corredor s'ht pot pujar des de 
Colisabadeil r Vilalba Sasserra (Vaüèa 
Oriental), per Canyamars i CollSacreu 

pero e! millor accés s'inicia al coit de Ca'n 
BcMXÍol, cap a là bifurcació ambla carretera 

efe la urbanització «La Esmeralda» 
Ahà s'egafe el camí 

Ho ¡'esquerra, que se-
gudlxal f t ldelacarena, 
passa p«r Far i can Bcsc, 
fins al Santuari de la Mare 
óe Qéu tíeü Corredor. Tam
bé tii ha ela camina excur
sionistes clèsstcs: de Ma
taró, parean Requor, Lori-
ta I Ma) Pas, I des d'A
renys da Muní, 

D* 1 ^ minora v i t tM 
dd litoral 

La Situació de l'altiplà 
del Corredor és de prMie-
fli. A cavali de las comar
ques dol Valies Oriental i 
el Marasme, ssdevé, arnti 
els seus 632 mts. d'altu
ra, als extensos plans i 
boscos de l'entorn del 
santuari I i a vista als mas
sissos del Montseny i 

Montserrat, un dels parat-
aes més tsells de la sarra-
iada dal litoral. 

La construcoíó dal 
Santuari data dei segle 
KVI, Inicialment, en Salvi 
Arenas, propietari de ca 
l'Arenaa, edlllcà una peti
ta capella per venerar la 
Imatge ds ta Mare de Déu 
del Socors. Posterior-
ment, l'any 1583, s'aixe
cà l'actual temple, a cà
rrec de dos capellans fran
cesos. 

Hi iia una antiga tradi
ció que diu que uns bo
vers, atguns dissabtes, 
observaran uns raigs llu
minosos i un d'elta adificà 
ie capella i bl coj.lacà una 
Imatge de la Verge. 

Ei temple és d'estil g6-
lic I de planta de creu llati
na. En sobresurt l'airós 

campanar de planta qua
drada i gàrgoles als an
gles. Des de l'any 1961 té 
cura d«l santuari el roctor 
de C<;>tlsabaclsll. 

El Corre<tar qualincat 
daPaivrtatural 

Avui iofa IB zona dei 
Corredor resta emmarca
da sn la qualificació de Pa
rc Natural, cosa que vol 
dir que els seus boscoa 
d'alíinar i p! pinyer, gaudi
ran de protecció davant 
la voracitat i l'especulació. 
Paró, de bell antuvi, si bé 
la Memòria dei Pli Espe
cial ja reconeix que el Pa
rc és limitat degut a fets 
consumats, a més es vol 
sslruclurar amt> uns ac
cessos i serveis tan 
exhaustius, tan abun
dants, qua ans tamern 
que un cop acomplerta Io
ta la xarxa de comunica
cions i servals jB ne ens 
serà possible reconèixer 
allò de bo que té aquest 
paratge tan singular i tiall. 
- f . M . 

El santuari dal Corrador 
<•, iKilsw, antr**!* 
twn|)l«*i)iwNlM 
muirtanirM anU da la 
coman*, «I damé* 
•nomanadL T i un 
eimparw gitte niott ban 
(wnMnrat, absolutamanl 
Macobartatottait 
nn t i (hr la n>«a. El 
Conador r«p la vIcHa 
comtantdala 
axcunlonkrtat 
ifambdiiaa MSaanta, ala 
quals, aovm, «campan a 
radoadaiaiaavaa 
parata. Cada <Mun* da 
PaaquaFlondt,* 
l̂ «ai»laitadad«< aanhjuri 
aM oalabra un *|>lac qua 
éa lanfarrtAa alHa***nw 
«unaiVaMalmmadlaL 
Aqua»dla,iiUidaH.a-M 
oongraa* «me autinllca 
ganiada 
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PISOS 
VENDA 

MATARO 

Particular vende 
íi»o céntrico. Llamar 
ardes: 799 41 39 

ARQENTOHA 

Plao sn venta. 3 
lebltaclones, Precio 
i( contado 2.300.000 
leselas. Tel 322 26 

Sant Vicenç de 
Montalt . - Vendo 
ierre - 6 dormitorios 
- 3 baños - jardín 
30 ,000 palmos 
cuadrados 
14 OOO.OOOptas. 

Borsa immobiliària del Maresme 

MATARÓ 

¡Mm. 
Liais 

Sant lacla de 
Vallalta.- Alquilo 
masia con terreno 
ï piscina,-Junio a 
Octubre 
275.0O0ptHS. 

Llavaneres.-
VendQ linca rústica 
- 3 hectáreas -
tasa y anexos -
tûdû regadío -
30.ooo.ooopias -
lectlidades de 
pagu. 

Venta pisos direc
tamente constructor. 
32 nuevos piBoa y tó
calos, 4 liab ilaciones, 
baño y aseo Suelo 
gres. Facilidades 
hasta 20 años. Precio 
total: 3.900,000 pese
tas. Obra: Ronda 
O'Doneil, esquina Ari-
bau. Construcciónaa 
Kavas, S.A.. Plaza Ca
talunya, 35. leí. 799 
16 53 tardes, 

Raó: Sant Rafael, 6, 
t r. (darrers 
Ajuntament) 

4 tiabltaclon*, 2 
banys complerts, 
cuina, 2 terrasses, 
saló menjador, exteri
or, sol, 1 65 mZ, tracle 
ttirscte amb el propie
tari. Gran Via, 92-94 
Tet 751 37 8 9 

VILASSAR D£ MAR 

TORRES 
VENDA 

Finques 
Pous 

O B R I Ü S 

T o r r e p e r 
llogar temporada 
d'estiu. 

PREMIA DE MAR 

Pia 4 tiabitacions, 
exterior, cèntric, 
només P.OOO.000 de 
pessetes. Facilitats. 

Tpi. 75S as 1 e 

Protecció ofld-
«I. 3 14 habitscicinâ 
des de 3,814.000 
pessetes. 

Marcís Mofiturl-
ot. Exterior, asso
lellat, aparcament! 
piscina, des de 
4.300.000 pease-

Tones, tarre-
nysa Vilassar. Ca
brils I Premié 

Amplia gemma 
de pisos amb 
zones verdes, pis
cina i aparcament 

Locals comer
cials I naus In
dustrials 

FINCAS 
CABRESPINA 

Antoni CibFilMllMI TubIU 

SMl*UDfD,71'1d. 

UI. 7tíB3tt. «AitnS 

Cabrit*. 4 hab. 
1 £.000.000 ptas. 

Cabrits, 5 hab. 
11.000.000 pías. 

Arnentona, 4 
hab, e.OOO.OOO 
ptas. 

Argentona, 5 
hab, a.SOO.OOO 
ptas. 

Argentona. 4 
hab. 13.500,000 
ptas. 

Argentona. 7 
hab. 00.000.000 

Argantona, 5 
hab, 12.500,000 
ptas, 

Orrlus, 4 hab. 
8.600.000 ptas, 

Orrlus, 4 hab. 
13.500.000 ptas. 

Orriua, 4 hab. 
6.500,000 ptas, 

Orriua, 6 hab. 
16.000.000 ptas. 

etc. 
Ta mbjen dispo

nemos de pisos, 
casas y locales co
merciales y naves 
industriales en al
quiler y venta, 

1 bany, 750 rti2. 
10.000.000 ptes. 

a habitacions. 
e banys, 
13-200.000 ptes. 

ARENYS DË MAR CALDES 

TDF FINCAS 
Cctfipn*-verUi-W*l 

T«l JOS SO 1 1 
Rvmbíft Cerq Flti. & 

ArftfiyidaMar 

4 habltadona, 
1 bany, 110 m2. 
4.000.000 ptes, 

3 habitacions, 
1 üany, 600 m2. 
5.S00.00O ptes. 

3 habllaciori*, 
1 bany, 1000 m2. 
5,600.000 ptes, 

3 tiabitaclona, 
3 banys, tOOOm£. 
7.000.000 ptes. 

4 habitacions, 
3 banya, 490 m2. 
7.000.000 ptes. 

4 habltadona, 
3 bsn/s, 
7,500,000 ptes. 

3 habitacions, 
1 bany, 8.000.000 
pies. 

4 habltadona, 
2 banys, lïiQ in2. 
9.000.000 ptes. 

4 habitacions, 
2 banys, 1 fOOmS. 
10.000.000 ptes. 

i habitación*. 

Torre 3 planta*. 
7.0D0.DQ0 ptBS. Telé-
fon 322 09 46. 

MALGRAT 

Xalafa I pareaLla* 
amb tennis, palanca. 
piscina. Tel 214 60 
74 (particutorl 

APARTA 
MENTS 
VENDA 

PINEDA DE MAR 

Apartamantos 
ConMer. Passeig Ma
rítim, davant el mari 
amb piscina. Tracte 
directe amb el con
structor. Des de 
1.200.000 pessetes 
preu total. Acabats de 
la . qualitat. Informes 
tel. 2+e S3 54 1331 
1246, 

Frenta al mar, 
' 1 -2-3 dormitorios con 
0 ain piscina. Zonada 
recreo. Entrada 
150.000 pesetas, 
resto en IS anys a su 
comodidad. Tal. 340 
8682176235 63. 

TERRENYS 
VENDA 

APARTA 
MENTS 

LLOGUER 

RKQUES 
PAREM 

ftttUt d't» UMII. • 
St,Afidnii d« Lltviíw** 

TM. 7aa«s33 

Lisvanare», 
llego apartament 4 
dormitoris, 2 
banys, jardí, pisci
na, calefacció, 
gran terrassa amb 
vistes al mar. Preu 
temporada 11 
mesos 350 000 

FINQUES 
PAHERA 

P***4ÍH 4l «n i.lull. fl· 

Ji>i.7i3-ea-3i 

Llavaneres. 
apartament 4 dor
mitoris, 2 banys, 
parquet, jardí i 
dues piscines. 
3.750,000 pies. 

FINQUES 
PARERA 

BLAndrtu d* ItiTafwm 
Tu. r«í««93 

Llavaneres, 
parcel.la edificable 
amb aigua, llum. 
amb plànols edifi
cació I llicència d'o
bres concedida, 
52.000 pams a SS 
ptea./pam tot in
clòs. 

PARKINGS 

FINQUES 
PARERA 

pHHis<i«ouutt.e 

r«. 7924S33 

Mataró, pàr
kings al carrer Ro-
cafonda 11 . 
400.000 ptss. 
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