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La Serra del Corredor forma part de la serra-
lada litoral catalana que s'estén paralel·la a la 
Ci">5ta. Es caracteritza perquè en el seu cim forma 
i;na extensa plana de una altitud aproximada de 
600 metres, on es troba enclavat l'antic Santuari 
dr; segle xvi, d'estil gòtic, dedicat a la Mare de 
Tciu del Corredor. L'història d'aquest Santuari va 
se. magistralment comentada en aquestes pàgines 
per l'historiador mataroní Lluis Ferrer Clariana. 
Configuració Orogràfica. — El massís del Cor-

redor està format per roques granítiques de di-
ferentes èpoques. Es divideix en dues aliniacions; 
per l'est, les seves cresteries baixen suaument per 
la collada d'El Far i el Turó del Vent, perdent 
altura fins el Coll de Can Bordoi, punt d'entron-
cament per enlairar-se a les serres de Parpers i 
Cèilecs. Per Toest, s'escalonen amb accentuada 
precipitació fins a Coll sa Creu i seguidament es 
prolonga amb la serralada del Montnegre. Al nord 
s'origina la depressió del Vallès, i pel cantó 
del migjorn es forma un gran arc que va a em-
palmar amb el Mont-Alt a través del Coll de can 
Cintet. Des de les seves altures es difruta de pa-
noràmiques vistes del Montseny. No té domini al 
mar, excepte en alguns punts. En dies clars pot 
apreciar-se, molt allunyada i difusa una vista par-
cial de nostra ciutat. 

Configuració Hidrogràfica. — EI massís del Cor-
redor és molt ric en aigües. Des de les seves al-
tures neixen una infinitat de fonts. Aquestes ai-
gües es dirigeixen en direccions oposades, mar-
cant una xarxa hidrogràfica repartida en dues 
vessants: la meridional, o de la costa, i la nòr-
dica, o vallessana. Les petites rieres meridionals 
del cantó oriental són molt nombroses i vessen 
les aigües a la riera de Rupit, que neix en el Mont-
Alt, que seguint el seu curs pren el nom de riera 
de Canyamars. Per la part occidental del Veïnat 
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d'El Far, s'origina la riera de Rials, que en la 
població de Dosrius aflueix a la riera de Ca-
nyamars, formant la riera d'Argentona de copiós 
caudal subàlvi, molt buscat per els establiments 
humans. En la seva part nord o septentrional, i 
en les proximitats del Santuari, es forma la riera 
Arenas, que juntament amb la riera Illa, formen 
el riu Mogent. Aquest, amb un bon caudal passa 
per Llinars, La Roca i Vilanova de la Roca, i a 
les proximitats de Montornès s'ajunta amb el 
Congost, formant després el riu Besòs. A les es-
tribacions del sector nord,, es formen les rieres 
de Trenta-Passes i Tapióles, i llurs caudals es di-
rigeixen al riu Tordera. En la seva part oriental 
es formen les rieres de Montasell i' Vilar que 
aflueixen a la riera de Vallgorguina. 

Clima i Pluviositat. — Al quedar aquesta se-
rralada desmantellada als vents del Montseny, els 
hiverns són molt freds, produint-se fortes gelades 
i temperatures de 6 i 7 graus sota zero. Els estius, 
gràcies a l'oratjol mariner que arriba als cims, 
i desproveït d'humitat, dóna lloc a temperatures 
molt atemperades, fent-la bona per a estiuejar. En 
quan a la pluviositat es registra una mitjana de 
625 metres quadrats a l'any, obsei-vant-se una plu-
viositat major que a la costa, gràcies a la influèn-
cia condensadora de la regió del Montseny que 
provoca pluges d'estiu. 

Flora. — La vegetació és molt selvàtiva i de 
gran exuberància; el bosc i els matolls es troben 
per tot arreu, envaint'ho tot des de les seves pin-
toresques crestes fins el fons de les valls de les 
seves atractives rieres. En tots els seus cim, can-
tons i faldes es forma un alfombra forestal, que 
en la seva vessant de migdia, el pi pinyoner troba 
un lloc ideal per la seva vegetació, altemant-se amb 
les alzines, sureres i roures. En la vessant nord 
abunda el pi bord. En general, el baix bosc és 

molt dens, abimdant els brucs, farigoles, gineste-
res, falgueres i mates. En els cantons de les rie-
res abunden els polls i els verns. A les tardors 
es produeixen els saborosos rovellons i pinatells. 

Fauna, — En les primeres dècades del segle, 
gràcies a l'estat selvàtic del terreny i a la manca 
de concurrència, la caça era molt abundant. Es 
criaven moltes espècies, de conills i llebres, es-
quirols, llops, guilles, perdius, tudons, esparvers, 
miloques, etc., i en les obagues abundaven amb 
molta quantitat els sanglans. Actualment, ima gran 
part d'aquestes espècies han quedat desfetes, a 
causa dels abusos de les caceres, a les pestes i als 
insecticides de les hortes. 

Nuclis de població. — Des d'antigües eres, l'ho-
me ha habitat en aquesta serralada. Ho proven 
les restes d'un poblat ibèric en el Turó del Vent. 
EI suau relleu, el clima favorable i la facilitat 
d'obtenció d'aigua, han fet possible les plantacions 
de boscos en tota la seva extensió, i en camps de 
cultiu en les grasses terres de les seves suaus ves-
sants, donant origen a les actuals masies i ca-
serius agrupats en parròquies. Llurs Esglésies ser-
vien espiritualment a la població disseminada per 
la muntanya. 

En la falda de la vessant septentrional del mas-
sís està enclavat el poble o Parròquia de Coll-
sabadell, amb la seva antigua Església dedicada 
a Sant SaduLmí. (Hi ha documents del segle xiii, 
que a la primera Església hi havia predicat Sant 
Oleguer, bisbe de Barcelona). Més cap a l'est, es 
troba l'antiga població de Villalba-Sasserra, pre-
sidida per la seva Església gòtica, situada al cim 
d'un turó. En els encontorns d'aquesta es troben 
escampats per la muntanya, els vells i solitaris 
masos que donen un aspecte pintoresc al paisatge. 

A la carena de la serra està enclavada la Par-
ròquia d'El Far, amb Església gòtica del segle 
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XVI dedicada a Sant Andreu. Al seu costat hi ha 
la típica casa rectoral, voltada de pagesies disper-
ses per els seus frondosos boscos i camps de 
blat. En el segle xi hi havia una Església romà-
nica dedicada a Santa Maria d'El Far. També, 
de molt antic, el castell del Baró, avui enrunat. 
Actualment s'està construint una urbanització de 
xalets campestres. 

En les faldes meridionals es troben els veïnats 
de can Guinardó, i vorejant la riera de Rupit, el 
veïnat del mateix nom, on es troben, amagades 
en les seves acollidores valls i espessos boscos, di-
ferentes típiques pagesies. 

Cal posar de relleu, que el Pla d'Ordenació Ur-
bana del terme de Dosrius, aprovat recentment per 
la Comissió Provincial d'Urbanisme, ha catalogat 
com a Parc Natural la Serra del Corredor que 
afecta a Dosrius. 

Aplec del Corredor. — El tradicional Aplec del 
Corredor, quasi tan antic com el Santuari, es 
celebra tots els anys el dilluns de Pasqua Florida. 
És molt concorregut per als habitants dels pobles 
circumdants, especialment per la Joventut, per la 
devoció que sempre ha sentit envers la Mare de 
Déu del Corredor. Al matí es celebra l'Ofici So-
lemne, predicació, i cant dels goigs. En tots els 
camps del seu entorn, i a ple aire lliure, tenen 
lloc jocs i festeigs, regnant l'alegria jovenil. Al 
migdia tothom acampa al mig del bosc per a 
dinar. 

Diferentes rutes-itineraris per anar al Corredor. 
Des de Mataró: Direcció can Flaquer, can Xer-
rac, Font del Mal Pas i Rupit. 

Des d'Arenys de Mar: Direcció Coll sa Creu, 
Casa Nova, Pi d'en Buac. 

Des de Vallgorguina: Direcció Riera d'en Vilar, 
Pi d'en Buac. 
Des de Llinars: Direcció Collsabadell, can Bal-

diri, can Miloca i cal Arenys. 
Des de Canyamars: Seguint la riera de Canya-

mars, direcció can Sever i Forn del Vidre. 
Des de Dosrius: Direcció can Bordoi, El Far, 

can Bosch i cal Arenys. També es pot passar per 
la carretera de la nova urbanització situada a un 
kilòmetre de la carretera Dosrius-Canyamars. 
(Aquest itinerari es pot fer amb cotxe). 

Camí tradicional dels mataronins al Santuari. 
Per les antigues generacions de mataronins, el ca-
mí a seguir, a peu, era el següent: Camí de Roca-
fonda, can Flaquer, can Xerrac, Font del Mal Pas, 
Rupit. Es sortia pels volts de la sis del matí i 
s'arribava al Corredor cap a les deu. Només es 
feia un repòs per esmorzar a la Font del Mal 
Pas. A l'arribada, la primera visita era al San-
tuari. De retorn, es tomava a visitar el Santuari 
despedint-nos de la Verge dels Socors, cantant 
a plena veu la Salve Regina. A la tomada el camí 
era pla i de baixada. Aleshores era quan es fruïa 
de debò d'aquells paisatges. Es sortia del Corre-
dor al caure la tarda, gaudint de les belles vistes 

del Montnegre i dels frondosos encontorns de Vall-
gorguina, i, al fons, el bonic camp i poble d'A-
renys d'Amunt. Es passava pel mig dels verds 
camps de blat del caseriu de Rupit fins arribar 
al Coll de can Cintet. Ens endinsàvem pel fe. 
réstec bosc Brugaràs i es berenava a la Font del 
Mal Pas. Una vegada és sortia de la Font cap a 
la posta del sol, es podia admirar, a la dreta, la 
pintoresca vall de la riera d'en Llibre i les masies 
Bmgarás, Rogent i Llibre, vorejant la riera. Es 
seguia el camí de la collada de Lorita, deixant 
a l'esquerra bellísimes vistes del poble de Lla-
vaneres i els seus encontorns, i, com a teló de 
fons, el mar. Seguidament el Pla de can Xeirac 
descobrint altra volta el majestuós Montseny, qué 
semblava donar-nos l'últim adéu. Es passava des-
prés per l'Ermita de Sant Martí de Mata i 
s'arribava a can Flaquer, on s'acostumava prendre 
un refrigeri que consistia en una copa d'anís per 
agafar coratge. A la sortida de can Flaquer s'obi-
rava ja nostra ciutat, i en el transcurs d'aquest 
darrer trajecte ja s'havia fet fosc. 

Anar al Corredor, era tota una sana excursió; 
era una mescladissa de fervor marià i munta-
nyisme que omplia l'ànima. Es veritat que s'arriba-
va cansat, pero amb l'esperit elevat. I al separar-
se els components de l'excursió sonava alegre i 
entusiasta comiat: «Fins l'any que ve, si a Déu 
plau.» 

Un lujo moderno y dinámico 
Hoy, MG 1300 está en su elemento. Su lujo es 
deportivo, actual, sin nada supérfluo, para gente 
joven (en años o en espíritu) que gustan de ir 
lejos. Y cómodamente. 

- Suspensión "hydrolastic" 
Tracción delantera 

- Motor transversal 
- Perfecto acabado 

• ENTREGA INMEDIATA 
• ADMITIMOS SU COCHE VIEJO 

V A L O R A N D O L O ESPLENDIDAMENTE 
• MAXIMAS FACILIDADES 
• TOTAL GARANTIA POSTVENTA 

No aprenda 
a examinarse 

aprenda a c o w 

E S C U E L A CHÓFERES 
MARESME 
Pasaremos a recogerle en su 

domicilio o lugar de trabajo 

San Isidoro, 3 
Tel. 28410 36 

M A T A R Ó 

GESTORÍA • SEGUROS 

r e p o r t a l e s en g e n e r a l 

®\m AUTHI 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

ESTACION SEmciommo 
Avda. Maresme, 30 -40 

Tels. 284 38 63 y 284 38 64 
MATARÓ FOTOCOPIAS AL ACTO 

ÜÉ 


