Parc de la
Serralada Litoral

ITINERARIS
GUIATS

MU

Passejades guiades
2015

Les divuit passejades guiades que s’han programat pel 2015 al Parc de la Serralada Litoral tenen per
objecte ajudar a conèixer millor el patrimoni natural i cultural del parc i gaudir del seu entorn. Els
itineraris estan guiats per un expert coneixedor del
territori que ajudarà els participants a interpretar
i comprendre els paisatges i a descobrir racons
amagats del parc i dels seus municipis.
Per fer la reserva i concretar els horaris i detalls de
l’itinerari, truqueu o envieu un correu electrònic a un
dels equipaments següents:
Oficina del Parc de la Serralada Litoral
Tel. 937 540 024. Fax 937 540 022
p.slitoral@diba.cat
Punt d’Informació de Can Lleonart
Tel. 935 554 650
p.slitoral.lleonart@diba.cat
Centre d’Informació de la Creu de Can Boquet
Tel. 656 903 642
p.slitoral.canboquet@diba.cat
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Informació general
Preu per sortida: adults, 3 euros; menors,
entre sis i dotze anys, 2 euros; menors de
6 anys, gratuït. 10% de descompte per a
famílies nombroses i per als membres del
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals.
Les places són limitades i les reserves es
faran segons l’ordre d’inscripció.
Si el temps no permet fer l’activitat en
bones condicions, es posposarà a un altre dia a criteri de l’organització.
Requisits: cal portar calçat adequat i
roba còmoda, aigua i esmorzar.
Material addicional: prismàtics (opcional), bloc i bolígraf (opcional).
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Mes
Febrer
22
dg

Cataus humans ancestrals
· 3,5 h

Vilanova del Vallès

Céllecs és un massís granític totalment cobert de
boscos, a excepció dels esqueis situats a prop
de la carena principal. Les alzines, els roures, els
arboços i els marfulls ens donaran recer i ens
acompanyaran fins a trobar el conjunt de coves
que donen fe d’un passat antic.
Recorregut: Can Nadal – Coves d’en Nadal – Bosc de Cé-

llecs – Puigdellunes – Can Nadal. Aproximació en vehicles
privats
Distància: 5 km
Desnivell: 100 m
Punt de trobada: 13 a les 10 h, a l’Ajuntament de Vilanova
del Vallès
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Mes
Març
15
dg

Paisatge humà antic a la Roca
·4h

La Roca del Vallès

Els vessants vallesans de Céllecs, coberts de
boscos i brolles, amaguen el conjunt prehistòric
més complet del megalitisme de la serralada litoral. Dòlmens, coves artificials, inscultures i abrics
amb pintures ens remetran a un passat llunyà i
ancestral i ens faran córrer la imaginació.
Recorregut: ruta megalítica de la Roca del Vallès. Aproxima-

ció en vehicles privats
Distància: 5,5 km
Desnivell: 130 m
Punt de trobada: 9 a les 9.30 h, a l’Ajuntament de la Roca

del Vallès

29
dg

Fonts de Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Martorelles
· 3,5 h
Les fonts han estat des d’antic punts de trobada
i esbarjo importants per a la gent de Santa Maria
de Martorelles i les rodalies. L’orografia és complexa i origina una diversitat ambiental important
a petita escala.

Recorregut: Font Sunyera – Font del Ca – Font de la Teula

– Font del Ferro
Distància: 4 km
Desnivell: 220 m
Punt de trobada: 12 a les 10 h, a l’Ajuntament de Santa

Maria de Martorelles
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Mes
Abril
12
dg

Paisatge fet al foc
·4h

Teià

Els vessants occidentals de Sant Mateu han estat
cremats diversos cops al llarg del segle xx. No
tots els efectes d’aquests incendis són negatius:
sovint constitueixen oportunitas per a l’aparició
d’espais oberts i en mosaic que augmenten la
diversitat del paisatge i el seu contrast. L’erosió,
però, n’és la gran xacra.
Recorregut: Ajuntament – Cementiri – Turó d’en Baldiri – Mirador de la Cornisa – Font del Pericó – Ajuntament
Distància: 6 km
Desnivell: 320 m
Punt de trobada: 3 a les 9.30 h, a l’Ajuntament de Teià

26
dg

Vinyes i cirerers a redós del castell
de Sant Miquel
Vallromanes
·3h
Malgrat la forta transformació del territori i els
grans canvis socials, resten encara testimonis
ben actius de la riquesa agrícola del Vallès. El
verd viu de les brotades noves i els esquitxos
blancs de la florida dels cirerers conformen un
escenari agraït de recórrer.

Recorregut: Coll de Can Corbera – Torrent de Can Girona

– Font de la Mercè – Can Barbeta – Coll de Can Corbera.
Aproximació en vehicles privats
Distància: 4 km
Desnivell: 107 m
Punt de trobada: 10 a les 10 h, a l’Ajuntament de Vallromanes
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Mes
Maig
17
dg

Rieres del solell
· 3,5 h

Teià

Passejada pel fondal i el vessant occidental de
Sant Mateu; un paisatge divers, ple de curiositats
naturals i humanes, sorprenentment ric a l’entorn
de l’aigua. Molí, fonts, formacions geològiques,
refugis i monuments, tot un petit món per descobrir!
Recorregut: Ajuntament – Font de les Perdius – el Mal

Temps – Font del Senglar – Ajuntament
Distància: 5 km
Desnivell: 200 m
Punt de trobada: 3 a les 10 h, a l’Ajuntament de Teià

31

L’aigua i la vida a l’obaga

dg

Vilanova del Vallès

·3h

Els sots, amb la foscor, la humitat i els espais
propers, ens aporten una relació íntima amb la
natura. Aquestes petites raconades fluvials aixopluguen una flora criptogàmica (algues, molses,
falgueres i líquens) interessant i una fauna que
n’és depenent. També hi ha restes d’indústries
antigues, com ara molins i pous de glaç.
Recorregut: Can Maimó – Pou de glaç – Molinot – Molí de

Cuquet – Coll de Forns – Roca Foradada de Vallromanes –
Can Maimó. Aproximació en vehicles privats
Distància: 4 km
Desnivell: 140 m
Punt de trobada: 13 a les 10 h, a l’Ajuntament de Vilanova
del Vallès

7

Punts de trobada

Mes

1 Institut d’Alella / Punt d’Informació de Can Lleonart (Alella)

8 Centre Cívic La Fàbrica de Cabrils

2 Camp de futbol / Plaça del Molí (Argentona)

9 Ajuntament de la Roca del Vallès

3 Ajuntament de Teià

10 Ajuntament de Vallromanes

4 Ajuntament de Cabrera de Mar

11 Aparcament del dolmen de la Roca d’en Toni / Centre

5 Ajuntament de Premià de Dalt
6 Ajuntament de Montornès del Vallès

d’Informació de la Creu de Can Boquet
12 Ajuntament de Santa Maria de Martorelles

7 Ajuntament de Vilanova del Vallès
8
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Juny
14
dg

La brolla d’abril: del bosc menut al gros
Cabrils
· 3,5 h
La configuració del bosc actual és el resultat de la
història del turó de Cirers, marcada per la vinya,
els usos del bosc i els incendis. El bosc menut, de
rebrot, n’és un dels destins a mitjà termini. El bosc
gros, madur, el regal d’una gestió encertada i una
bona adaptació. La brolla, l’estadi de recuperació
inicial. Sortida per analitzar a fons la successió
ecològica.

Recorregut: La Llobera – Pla de les Faves – Turó de Cirers

– Planes de l’Abril – La Llobera. Aproximació en vehicles
particulars
Distància: 4,5 km
Desnivell: 210 m
Punt de trobada: 8 a les 10 h, al Centre Cívic La Fàbrica de
Cabrils (C. Domènech Carles, 1)

28
dg

Fonts, turons i esqueis d’Argentona
Argentona
· 3,5 h
El reconeixement de les fonts d’Argentona transcendeix la comarca. Fa més d’un segle va seduir
una important colònia benestant barcelonina. I
des de fa anys, el Grup de Fonts d’Argentona en
té cura i les millora constantment. Coneixerem els
secrets de les fonts, dels seus custodis i també
de les muntanyes que les acullen.

Recorregut: Camp de futbol d’Argentona – Can Ferreter –
Fonts: Oliveres, Cua Llarga, d’en Baló – Esquei d’en Ros
– Matacabres – Esquei de la Feu – Argentona
Distància: 5,5 km
Desnivell: 210 m
Punt de trobada: 2 a les 10 h, al camp de futbol d’Argentona
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Mes
Juliol
12
dg

Del microrelleu al megapaisatge
· 3,5 h

Vilassar de Dalt

El gran paisatge també te l’origen en la suma de
petites accions sobre el relleu: torrentades que
aixaragallen el terreny, roques respectades per
l’erosió local, peces treballades per un pagès amb
la seva magalla... Analitzarem algunes d’aquestes
petites accions que esdevenen transcendents per
comprendre el territori actual.
Recorregut: Creu de Can Boquet – Torrent de la Molinera –

Pedra del Diable – Rocs d’en Sardinyà – Can Boquet
Distància: 5 km
Desnivell: 100 m
Punt de trobada: 11 a les 10 h, al Punt d’Informació de la

Creu de Can Boquet

19

Ilturo: món laietà

dg

Cabrera de Mar

· 3,5 h

Si Cabrera ja era coneguda dins el món de l’arqueologia per les restes ibèriques, les darreres
excavacions han tret a la llum tota una ciutat
romana. Els romans també van saber veure en
aquest indret un espai apropiat per al conreu de la
vinya i la producció vinícola. Com es van articular
les dues cultures?
Recorregut: Cabrera de Mar – Poblat ibèric – Can Modolell

– Termes Romanes – Cabrera de Mar
Distància: 3,2 km
Desnivell: 140 m
Punt de trobada: 4 a les 10 h, a l’Ajuntament de Cabrera

de Mar
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Setembre
6
dg

El mal temps
·4h

Premià de Dalt

Les altures de la Serralada prop de Premià ens
ofereixen una visió única de la zona metropolitana tot passejant per brolles i essències purament
mediterrànies d’una important biodiversitat.
Recorregut: Premià de Dalt – Plana del Mal Temps – Turó
d’en Baldiri – Turó d’en Ponç – Premià de Dalt
Distància: 6 km
Desnivell: 290 m
Punt de trobada: 5 a les 9.30 h, a l’Ajuntament de Premià
de Dalt

27
dg

Vinyes verdes vora el mar
·3h

Alella

El paisatge està en constant evolució i els canvis
vinculats a l’economia d’un territori en són una
causa important. La passejada per les vinyes
permetrà copsar la recuperació agrícola del Baix
Maresme i alhora redescobrir les empremtes del
passat.
Recorregut: Institut d’Alella – Can Roure – Fons de Rials –

Turó del Pi – Institut d’Alella
Distància: 4,5 km
Desnivell: 100 m
Punt de trobada: 1 a les 10 h, a l’Institut d’Alella

12

Octubre
4
dg

Guaites de la Via Augusta i el Camí Ral
Montornès del Vallès
·4h
A totes les èpoques els humans han hagut de disposar de punts enlairats per controlar el territori.
Els romans ho feien des de la muntanya de les
Tres Creus. Al segle xix el telègraf òptic requeria
emplaçaments dominants. Avui ens serveixen per
copsar el paisatge global.

Recorregut: Ajuntament – Muntanya de les Tres Creus –
Assentament romà de Mons Observans – Riu Mogent – El
Telègraf – Ajuntament
Distància: 6 km
Desnivell: 150 m
Punt de trobada: a les 9.30 h, davant l’Ajuntament de Montornès del Vallès (Av. de la Llibertat, 2)

25
dg

El Baix Maresme del Montcabrer estant
Cabrils
·4h
El Montcabrer és una de les muntanyes emblemàtiques del Baix Maresme. Un mirador estratègic per gaudir de les vistes de la plana litoral i
de la seva ocupació del sòl, i per interpretar els
senyals que els incendis i altres impactes antròpics han deixat sobre els estreps de la serralada.

Recorregut: La Fàbrica – Creu de l’Abellà – Montcabrer –

Creu de l’Abellà – La Fàbrica
Distància: 7 km
Desnivell: 220 m
Punt de trobada: 8 a les 9.30 h, a l’aparcament al costat

del Centre Cívic La Fàbrica, de Cabrils
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Novembre
15
dg

A cor obert: gea de la Serralada Litoral
Santa Maria de Martorelles
· 3,5 h
Les ferides que els humans hem fet a la terra són
motiu de queixa i preocupació per l’erosió i la pèrdua d’un paisatge, però resulten tot sovint d’allò
més útils per estudiar a cor obert les interioritats
geològiques i representen, a vegades, oportunitats inèdites per a determinades espècies.

Recorregut: Santa Maria de Martorelles – Cementiri – Can

Bernades – Sot de la Majordoma – Turó dels Esparvers –
Santa Maria de Martorelles
Distància: 4,5 km
Desnivell: 210 m
Punt de trobada: 12 a les 10 h, a l’Ajuntament de Santa
Maria de Martorelles
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Declivi de les pinedes

dg

Premià de Dalt

·4h

Un paisatge tan característic d’aquestes muntanyes com les pinedes de pi pinyer podrien tenir
els anys comptats si segueixen endavant les inexorables lleis de la successió ecològica. Aquesta
sortida servirà per parlar-ne i obrir els ulls davant
la perpètua mutabilitat del paisatge.
Recorregut: Premià de Dalt – Rocs de l’Andreu – Can Ber-

nadó – Torrent de la Molinera – Oliverets – Premià de Dalt
Distància: 7 km
Desnivell: 290 m
Punt de trobada: 5 a les 9.30 h, a l’Ajuntament de Premià

de Dalt
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Desembre
13
dg

El Rocar d’en Vivó
·3h

Cabrera de Mar

Els camins que voregen els afloraments rocosos
ofereixen vistes espectaculars sobre un paisatge humà i alhora feréstec. Bosquines, masos escampats, castells, turons, urbanitzacions extenses i la plana litoral configuren el paisatge actual
d’aquest petit bocí de Maresme.
Recorregut: Font Picant de Cabrera – Creu de l’Abellà – Es-

queis d’en Vivó (Banyadores) – Pla de les Faves – Coll de
Burriac – Font Picant de Cabrera. Aproximació en vehicles
particulars
Distància: 3,5 km
Desnivell: 190 m
Punt de trobada: 4 a les 10 h, a l’Ajuntament de Cabrera
de Mar
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Oficina del Parc de la Serralada Litoral
Av. de l’Onze de Setembre, 53, 1r
08349 Cabrera de Mar
Tel. 937 540 024. Fax 937 540 022
p.slitoral@diba.cat
parcs.diba.cat/web/litoral
Horari: feiners de 9 a 14 h
Centre d’Informació de la Creu de Can Boquet
Creu de Can Boquet
08339 Vilassar de Dalt
Tel. 656 903 642
p.slitoral.canboquet@diba.cat
Horari: consulteu el web parcs.diba.cat/web/litoral
Punt d’Informació de Can Lleonart
Plaça Germans Lleonart, 1
08328 Alella
Tel. 935 554 650
p.slitoral.lleonart@diba.cat
Horari: consulteu el web parcs.diba.cat/web/litoral
Centre de Documentació del Parc de la Serralada Litoral
Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt
Marquès de Barberà, 9 (Masia de Can Banús)
08339 Vilassar de Dalt
Tel. 656 903 642
p.slitoral.cd@diba.cat
Horari: dimecres, de 17 a 21 h (visites concertades)

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc
de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de Collserola, Parc
Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat
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