
Petita descripció del Camí del Nord o del Canigó

Aquesta ruta ens ofereix la possibilitat de conèixer Catalunya de forma integral, de la mar
a l’alta muntanya, tenint com a fita i orientació el cim del Canigó. Travessa les comarques
del Maresme, el Vallès, la Selva, la Garrotxa, el Ripollès, el Vallespir i el Conflent, arribant
a Prada de Conflent en poc més de nou dies després d’haver partit de la Mediterrània.
Trepitjant antics camins rals i seguint el meridià comú entre Mataró i el Canigó, s’endinsa
per la geografia i la història de la nostra terra, farcida de centres d’interès. Alhora, permet
connectar amb un reguitzell de GRs que recorren Catalunya per tots cantons.

Descripció de la ruta per Mataró

Qual balanguera que fila i fila, el nostre país el forma un teixit de camins que es perden en el
temps, molt abans que Catalunya fos cap signe d’identitat.

La Mediterrània, origen i final de la ruta, ens empeny a cop d’onada a seguir el Nord. Just a l’inici
de la ruta, ens trobem l’ermita de Sant Simó que data de la segona meitat del segle XVI I recorda
la vocació marinera de la població. Enfilem la Riera de Sant Simó, seguint el fluxe invers de
l’aigua que sovint porta de la serralada de marina. Riera amunt podem optar per anar per l’antic
camí romà de Lorita, o pel camí de les Cinc Sènies i veïnat de Mata, anomenat per primera
vegada com a vil·la de Mata  en un document (actualment perdut) de l’any 989 i que és el què
seguim en aquesta ocasió, antic camí ral i encara de més antic un dels ramals en que es
separava la Via Augusta a la zona de Tordera (l’altre ramal continuava pel Vallès) per tornar-se a
unir en una sola via en el Llobregat.

La Via Augusta però no va ser un invent d’Octavi August fa més de dos mil anys, si bé la
reestructurà i la féu més eficaç, sinó que ja era una via vellísima que els grecs anomenaven Camí
d’Heracles en record del viarany que hauria recorregut el fill diví de Zeus retornant de capturar els
bous del gegant Gerió. I abans dels grecs ...

El camí de les Cinc Sènies, denominació actualment majoritària,  ens permet gaudir de l’única
zona agrícola de Mataró estructurada i prevista com a tal I esperem que per molts anys. Les Cinc
Sènies té un etern vigilant, el turó d’Onofre Arnau, des d’on hi ha una vista immillorable de tota la
franja litoral i la serralada de Marina. En el seu cim  es troben les restes del castell de Mata,
anomenat també castell de Mataró.

Des del turó continuem per l’antic camí del veïnat de Mata, havent de superar l’ autopista i la
carretera de Mata, entrant en el Parc Natural del Montnegre-Corredor I passant per l’església de
Sant Miquel de Mata, que consta que ja rebia culte l’any 1065. El temple gòtic fou consagrat en
1448. Aviat arribem a Can Flaquer i l’ermita de Sant Martí de Mata, edificada sobre una
construcció d’època romana, esmentada en un document de l’any 1096.

A Can Flaquer trobem també l’antic camí romà de Lorita, ermita de la qual amb prou feines se’n
poden divisar quatre pedres mal posades després de passar pels colls de Can Xerrac i de Lorita.
Seguint camí, aviat arribem a l’anomenat Hostal de Maria la Bruta, conjunt de blocs granítics
d’entre les quals destaca la pedra de l’indi (pel seu peculiar perfil), on es proporcionaven plaers
carnals, que no pas culinaris, als viatgers que freqüentaven la ruta per part d’una tal Maria.
Almenys això és el que asseguren els vells de les rodalies...
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