Ajuntament de Campllong-Rutes pel municipi
Ruta1: Margenera de la Riera Seca.
Km: 4 (més o menys)
Sortim del pavelló esportiu de Campllong pel carrer de l’església i en direcció a la
plaça Catalunya (més coneguda com a plaça de l’església), per aquest carrer i a mà
dreta deixem les antigues escoles (o Ajuntament vell), tot seguit la Torre Llupiana,
que constitueix un model de casa fortificada envoltada de jardins i seguidament,
l’església Parroquial de Sant Quirze i Santa Julita, situada en una petita elevació de
terreny envoltada de gespa i arbres.
En arribar a la plaça, girem a l’esquerra pel carrer de Can Sant Dionís fins a trobar
la carretera asfaltada d’anar al Veïnat de Can Bosch. En front, tenim un camí que
passant per Can Nosa ens portaria a Can Dionís fins a trobar de nou la carretera
d’anar al Remei.
Seguim a la dreta per la carretera asfaltada per una petita baixada i a la primera
desviació agafem de nou a la dreta pel camí de sota les “granges del Barber”.
Aquesta ruta, de recent asfaltat, ens porta fins el camí de d’anar de Fornells de la
Selva a Sant Andreu Salou.
A l’encreuament girem a l’esquerra en direcció Sant Andreu Salou, travessem un
primer rec anomenat “Rec Madral” i seguim fins a la segona riera molt més ampla
que l’anterior “La Riera Seca”, abans de travessar-la, agafem un camí a l’esquerra
que ens porta a sobre LA MARGENERA.
Aquest és un tram planer i llarg però sense cap dificultat. A l’esquerra ens queden
tot de camps i horts i al fons les cases del veïnat de Can Bosch. Si enlairem la vista
podem gaudir d’una magnífica vista del veïnat de l’església. A la dreta tenim la llera
de la riera, amb tot tipus de vegetació que normalment trobem en zones humides
com aquesta. Una mica més enllà podem veure la Riera Nova que, en aquest tram,
segueix paral·lela a la Riera Seca.
Després de deixar enrera un petit bosc a la nostra esquerra, trobem el camí que,
des de can Maret ens portaria a Sant Andreu (actualment impracticable des
d’aquest punt en direcció Sant Andreu Salou), si ens hi fixem a la nostra dreta
encara s’intueix el pas per dins la llera.
Continuem sempre per la margenera i ara al fons podem veure les cases del veïnat
de Can Dionís.
Quan arribem al pont del camí del Remei, i trobem de nou la carretera asfaltada,
fem un gir a l’esquerra en direcció al veïnat de Can Dionís passant per Can Bareia,
Can Sant Dionís i Crustó (en ruïna), la carretera continua i fa un fort gir a la dreta,
en aquest punt trobem a l’esquerra el camí que hem esmentat abans i que ens
portaria a Sant Andreu per Can Frigoler i Can Maret.
Seguim la ruta asfaltada i en aquest tram trobem Can Feliu amb les seves granges,
l’Abellarol, Can Sureda, i Can Mas Miquel, una mica més enllà Can figueres, Can
Jordi i Can Mas Miquel Nou, totes aquestes encara al veïnat de Can Dionís.
Entrem al veïnat de Can Bosch i més endavant anem trobant les cases de Cal
Fusté, Can Pellaia i Can Gelats, nou i vell. Després d’una petita baixada trobem a
Can Bosch, una de les cases més antigues del poble i que dóna nom al veïnat.

L’origen del topònim del veïnat i de la casa mateixa es creu que es deu a l’espessa
boscúria que hi havia a la zona.
Tot seguit trobem el camí que ja hem fet a l’inici, i després d’una petita pujada fins
a l’alçada de la plaça, agafem el vial que la volta fins l’inici del Passeig de
Campllong, girarem a l’esquerra fins a les antigues escoles i acabem de nou al
pavelló.
BONA CAMINADA!

