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Ruta dels Masos

Ruta dels Masos
Sortim de l'aparcament dels masos dels Recs en
direcció a la carretera de Torroella, la creuem i
continuem pel camí que ens queda al sud del
Karting. Continuem per aquest camí en direcció
oest, fins que trobem un encreuament, passat el
pont que creua el rec Cinyana (just on hi ha la tanca
d'uns horts), aquí trenquem a la dreta de la pista
principal. Continuem per la mateixa pista fins que
arribem al Mas Nou de Nicet, seguidament
travessem el Rec del Molí per entrar a la zona de
conreu d'arbres fruiters que podem vorejar fins
arribar al Mas Martí. Deixem el mas a mà esquerra i
continuem en direcció sud resseguint la pista i els
arbres fruiters i quan veiem una caseta blanca en
forma de torre, girem a la dreta. Seguim per la pista
uns 300 metres aproximadament, en aquest punt,
el propi camí fa una corba a la dreta i al fons veiem
el Mas Duaner, el passem i a partir d'aquí el camí
continua en paral·lel al Rec del Molí fins arribar a la
carretera d'Albons. Girem a la dreta en direcció a
l'Escala, travessem novament el Rec del Molí i el
Cinyana i després del pont tornem a girar a la dreta
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Ruta fora de la vila, que ens condueix per
diferents masos, posant en valor
els aspectes més rurals del municipi.

Lloc de sortida
Tipus de ruta

Fitxa tècnica

Distància
Temps

Desnivell

Dificultat

Aparcament dels masos dels Recs
Circular
5.399,16 m
3 h i 30 min.
Baixa

Final

en direcció al Mas Vilanera, tot seguint les indicacions
d'un rètol que indica “Camí de Vilanera als Recs”. Passem
pel camí que voreja el mas, trobem el Pi Gros i continuem
fins arribar al polígon industrial de l'Escala. Passem pel
polígon en direcció sud fins arribar al camí situat al nord
del karting, creuem novament la carretera de Bellcaire
per arribar al punt de sortida i arribada d'aquesta ruta,
l'aparcament dels masos dels Recs.
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Altres valors
Els masos dels Recs (Can Reding S. XIV i Can Japot S.
XVIII), són masos amb torres defensives de planta
quadrada on s'hi refugiaven els pagesos en casos
d'atacs de la pirateria.
Des de molts punts d'aquesta ruta es domina l'antic
estany de Bellcaire, que es va dessecar per dedicar les
terres al cultiu.

