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El ruc. Company i amic.
Fem de traginers pel Corredor
(6è de primària i ESO)
Rucs del Corredor /Rukimon

info@rukimon.com - 610899926 – www.rukinon.com
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LA VISITA D’UN DIA

Els rucs ens esperen preparats amb albardes

Hem fet unes pràctiques de maneig, els carreguem i comencem l’aventura!
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Descobrirem camins i

Llocs emblemàtics

LA MASIA DE CAN BOSCH (s.XVI
– XVII)

EL POU DE GLAÇ DE CAN BOSCH (S. XVIXVIII)

LA FONT DEL FERRO (de la
que el pou rebia l’aigua)
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EL DOLMEN DE CA L’ARENES

EL PI CARGOLAT
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la parada més llarga al pla del SANTUARI DEL CORREDOR (S. XVI – XVII),
I finalitzarem l’itinerari a primera hora de la tarda, desprès de passar per les antigues
PEDRERES

Arribarem al mateix lloc d’on hem sortit, (l’àrea d’esplai) amb ½ de temps per anar als
lavabos i descansar abans de pujar a l’autocar.
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PLÀNOL RUTA MES LLARGA (les més curtes queden incloses)

El

punt de partida on ens trobarem és en el Camí del Santuari del Corredor.

Pujant des de la banda de Dosrius-Llinars, abans d’arribar a l’àrea d’esplai del Corredor. On
comencen les pastures dels rucs.
Aquí teniu l’enllaç al plànol i les coordenades. El lloc de partida surt indicat amb el nom de
Camí del Santuari.
https://www.google.es/maps/dir/41.6184736,2.4622176/
41.6184712,2.4622225/@41.6218291,2.4661617,15.75z/am=t?hl=ca
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Està pensada per a nens de 6è de primària i ESO. És una sortida d’un dia, amb parades
per a esmorzar, dinar i rebre explicacions del que anirem trobant.
Partint de les pastures de Rucs del Corredor, farem, sempre a peu, les vies del Parc Natural per
la Serralada del Corredor. Carregarem les nostres motxilles en els rucs, seguirem els GR
senyalitzats i reproduirem el caminar dels traginers d’altres temps, quan els rucs eren encara
un utilitzadíssim mitjà de transport de càrrega.
Al mateix temps que descobrim el territori, que entranya la història i les característiques
naturals que corresponen a l’entorn, aprendrem el maneig, la cura, i la relació amb el ruc. I és
a través del propi contacte amb els animals durant tota la ruta, que descobrirem els secrets
de la vida d’un ésser entranyable, el ruc, tot treballant competències d’àrees tant diverses com
el coneixement del medi, els valors del bon tracte animal, la responsabilitat, les ciències
socials, les llengües, l’educació emocional.
Trobarem la veritable relació de l’home i l’animal compartint una tasca comuna. En aquest
cas el ruc portador de càrrega en els desplaçaments.
Farem petits grups, cada un dels quals disposarà d’un ruc portador durant tot el dia.
La ruta la faran tots els grups junts, acompanyats pel guia o guies de Rucs del Corredor
que els informaran dels trets interessants del camí, tant de la natura com dels fets
històrics, les antigues activitats i les construccions i els edificis.
Cada grup s’ocuparà que el seu ruc es descarregui quan cal, mengi, descansi, pasturi...
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El total de Km. de la ruta pot ser de 4,2 Km., de 6 Km o 10 Km. Segons es decideixi
prèviament i depenent de les capacitats dels nens participants per a cobrir el trajecte
en el temps disponible.
Nombre màxim de nens participants: 50 nens
Nombre mínim de nens participants: 25 nens
Tot i que no és una gran caminada i el ritme és més aviat de passeig, per als mestres
que no tinguin ganes de seguir la ruta hi una opció alternativa que és trobar-los
directament al pla del Santuari per dinar.
Tarifa: 12,50€/nen IVA inclòs
Cal portar:
Calçat per caminar, cantimplora, motxilla amb esmorzar i dinar, gorra, pantaló llarg per no
esgarrinxar-se al bosc.

Reserves i més informació a :
610899926
info@rukimon.com

