Fitxa informativa
Pantà de Can Borrell i Sant Adjutori
a peu/nens

circular

distància
4,6
km

durada

dificultat

desnivell

fàcil

+ 214 m
- 214 m

2 hores

Punt dinici de la ruta: Can Borrell
Coordenades del punt dinici de la ruta:
Graus decimals: Lat. 41.458472º - Long. 2.112355º
UTM: 31T 425867.00 m E - 4590034.00 m N
Descripció de la ruta:
Linici de litinerari és a la masia de Can Borrell. Agafarem la pista cap
el pantà de Can Borrell, just al costat de la bassa de la masia.
Seguirem la pista fins a trobar a lesquerra una pista que baixa cap
pantà de Can Borrell. Entrarem al pantà per la banda de la cua i des
dallà, un sender creua a laltre vessant per on ens enfilarem. Trobarem
un sender que agafarem a mà esquerra fins arribar al camí de Can
Borrell a Sant Medir.
Lagafarem cap a la dreta fins a trobar el camí cap a lermita de Sant
Adjutori i al forn de lermita de Sant Adjutori.
Retornem al camí principal i tornarem enrere fins a arribar a la masia
de Can Borrell.
Punts dinterès de la ruta:
Can Borrell:
Es troba a la vall de Gausac i al mig del camí tradicional de Sant Cugat
a Sant Medir. Lestructura actual de la masia correspon al segle XVIII.
Molt a prop, es troba el pantà de Can Borrell, que recollia aigua per
ser conduïda a la bassa de la masia per a usos agrícoles.
Pantà de Can Borrell:
Aquest pantà subministrava antigament laigua a la masia i als camps
de Can Borrell. Avui dia, amb larribada de les canalitzacions de laigua
a la masia, aquest pantà ha caigut en labandonament i el desús, i
sha convertit en un espai doci. Es un pantà petit, amb una presa de
poc més de sis metres, i amb uns tres metres de profunditat. Està
prohibit banyar-shi.
Església de Sant Adjutori:
Església romànica documentada a partir del segle XII i que sorigina
probablement a partir dun edifici anterior del segle X. Situada al mig
de la Vall de Gausac, va complir funcions parroquials dins la Quadra
de Vilanova. De planta circular i sense absis, està coberta per una volta
semiesfèrica formada per anells concèntrics de pedra.
Forn de Sant Adjutori:
Forn de ceràmica dèpoca antiga, possiblement romana.
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