
RUTES PEL MEDI NATURAL 
 

La font del Rauré (del Raulé, del Rourer)La font del Rauré (del Raulé, del Rourer)La font del Rauré (del Raulé, del Rourer)La font del Rauré (del Raulé, del Rourer)    
 

Dificultat tècnica:  Fàcil 

Temps: 17 minuts (anada i tornada) 

Distància: 0,56 km 

Circular: No 

La ruta que us proposem és d’anada i tornada (pel 
mateix camí), des de la urbanització de les Parretes 
(final del C/ Xarel·lo) fins a la Font del Rouré (també 
denominada del Raulé, del Rourer). 

El recorregut és força curt i senzill, transcorre primer 
per una pista i després per un corriol que baixa fins a 
la riera de Corbera, on es localitza la font.  

Mapa de situacióMapa de situacióMapa de situacióMapa de situació i història i història i història i història    
 

La font del Rauré està documentada en 
escriptures del 1736 de la finca rústica 
denominada El Roure. Sembla, per tant, que 
la seva denominació procedeix del nom de la 
finca on és ubicada i, com passa sovint amb 
els cognoms en llengua catalana, figura 
escrita incorrectament segons els criteris 
ortogràfics actuals. Aquesta font està 
apadrinada pel Sr. Pere Roca. Segons ens 
explica, de sempre aquesta font ha portat 
molt poca aigua, però de molt bona qualitat. 

 

 

Fotografies del recorregutFotografies del recorregutFotografies del recorregutFotografies del recorregut    
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ItinerariItinerariItinerariItinerari    

 

IniciIniciIniciInici    
Aquest itinerari s’inicia al final del C/ Xarel·lo, a la urbanització de les Parretes. 

Parada 1 Parada 1 Parada 1 Parada 1 ----    PenyaPenyaPenyaPenya    
En començar el camí trobareu, a mà esquerra, una penya del període triàsic, 
en el qual part de l'actual Catalunya es va enfonsar sota les aigües i es va 
dipositar damunt seu l'arenosa vermella que avui anomenem popularment 
pedra esmoladora. Es tracta del mateix material que la penya del Corb i 
l'Avançada. 

Parada Parada Parada Parada 2222    ––––    Borja de vinyaBorja de vinyaBorja de vinyaBorja de vinya    
Una mica més endavant, trobareu un trencall que heu de prendre a mà dreta, el 
qual és la baixada fins a la riera de Corbera. Abans però, seguim pel mateix 
camí i a pocs metres trobarem una borja de vinya, molt ben conservada, 
construïda en pedra dels seus voltants, obrada amb murs de pedra en sec. 
Presenta planta circular d'aproximadament 4 m de diàmetre i 2 m d'alçada; el 
gruix dels murs és de 50-60 cm. La coberta és de cúpula de pedra amb terra al 
damunt. Disposa d'una sola obertura, en forma de porta. 

Parada Parada Parada Parada 3 i 43 i 43 i 43 i 4    ––––    Bifuració i baixada a la rieraBifuració i baixada a la rieraBifuració i baixada a la rieraBifuració i baixada a la riera    
Torneu a la bifucarció i preneu el camí que baixa cap a la Riera de Corbera.  

Parada Parada Parada Parada 5555    ––––    Font del RauréFont del RauréFont del RauréFont del Rauré    
Un cop a la riera, trobareu la font uns 5 metres a la dreta, aigües avall.  

Parada Parada Parada Parada 6 i 76 i 76 i 76 i 7    –––– Riera de Corbera i bassa Riera de Corbera i bassa Riera de Corbera i bassa Riera de Corbera i bassa    
Si creueu la riera i continueu per un petit corriol que gira a la dreta, trobareu 
una bassa que encara és utilitzada pel reg dels horts de la zona. 
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