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Les vint-i-vuit passejades que s’han programat pel 2017  
al Parc del Montnegre i el Corredor tenen per objecte 
ajudar a conèixer millor el patrimoni natural i cultural 
del parc i gaudir del seu entorn. Aquest cicle de sortides 
es duu a terme als municipis de l’àmbit del parc: Arenys 
de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, 
Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina  
i Vilalba Sasserra. 

Tots els itineraris, d’una durada d’entre 3 i 4 hores, 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 els seus municipis.

Aquest programa de passejades pel Parc del Montnegre 
i el Corredor ha estat elaborat per l’Escola de Natura del 
Corredor a l’empara d’un contracte de serveis signat amb 
la Diputació de Barcelona.

Itineraris per conèixer millor el parc
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Informació general

Preu per sortida: adults, 3 euros; menors, entre sis i dotze 
anys, 2 euros. 10% de descompte per a famílies nombroses 
i per als membres del Cercle de Voluntaris dels Parcs 
Naturals. Les passejades que coincideixin amb la celebració 
del Dia Europeu dels Parcs tindran caràcter gratuït.

Requisits: cal dur calçat còmode per caminar i cantimplora 
amb aigua.

Si el temps no permet fer l’activitat en bones condicions, 
s’anul·larà la sortida.

No cal inscripció prèvia.

Més informació

Oficina del Parc del Montnegre i el Corredor
Tel. 934 727 670 i 938 679 452
p.montnegre@diba.cat

Escola de Natura del Corredor
Tel. 937 955 405
enc@pangea.org

© Escola de Natura del Corredor
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Hora i punt de trobada: 10 h  11  Església de Sant Genís de Palafolls  

Recorregut: Sant Genís de Palafolls – Can Valldejuli – Turó d’en Serra – Can Gibert 
– Sant Genís de Palafolls 

Durada: 3 h Distància: 4 km Desnivell: 200 m

Març

Petit turó amb àmplies panoràmiques sobre la plana 
costanera, el delta de la baixa Tordera, les poblacions 
litorals i el Montnegre. Abans de travessar l’alzinar madur 
de Can Gibert podem reconèixer i interpretar el paisatge de 
l’Alt Maresme.

Turó d’en Serra
Palafolls

19
DIUMENGE

© Escola de Natura del Corredor

© Escola de Natura del Corredor

La vall de Sant Tou
Tordera                                                                                         

25
DISSABTE

Hora i punt de trobada: 10 h  6   estació de ferrocarril de Tordera 
Desplaçament en vehicles particulars fins a Sant Tou (4,5 km)

Recorregut: Torrent de Sant Tou – Pla de Cal Rei – Sant Tou

Durada: 3 h Distància: 2 km Desnivell: 20 m

L’espai agrícola de la conca de Sant Tou ocupa una plana 
al·luvial molt interessant, drenada per una xarxa de canals 
que convergeixen al torrent de Sant Tou. Hi ha una rica 
vegetació relacionada amb l’abundància d’aigua.
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Abril

© Escola de Natura del Corredor

Hora i punt de trobada: 10 h  3   Estació de ferrocarril de Sant Celoni 

Recorregut: Can Draper – Sureda d’en Ramis – Sot de Bocs – Font de Bocs – Can 
Draper 

Durada: 4 h Distància: 6,7 km Desnivell: 100 m

Sot de Bocs és una petita raconada que reflecteix, amb 
tota la seva riquesa, les vicissituds viscudes al Montnegre 
durant la segona meitat del segle xx. Serem testimonis, 
doncs, del pas del temps i de la petja humana, alhora 
fugaç i pregona.

Sot de Bocs
Sant Celoni

2
DIUMENGE
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Abril

Hora i punt de trobada: 9 h  12  Museu de la Pagesia de Fogars de la Selva 
Desplaçament en vehicles particulars fins a Sant Andreu de Ramió (10 km) 

Recorregut: Sant Andreu de Ramió – Collet del Molinot – El Molinot – Can Grau – 
Can Forn – Sant Andreu de Ramió 

Durada: 4 h Distància: 6,5 km Desnivell: 150 m

Des de Sant Andreu de Ramió, riera endins, la vall es fa
més fonda, ombrívola i tancada. Els conreus deixen espai als
boscos densos, les masies habitades a les runes oblidades
d’una vall actualment gairebé òrfena de pobladors.

Sant Andreu de Ramió 
Fogars de la Selva     

22
DISSABTE

Montpalau: ibers, romans, medievals 
i moderns
Pineda de Mar                                                                                         

29
DISSABTE

Hora i punt de trobada: 9 h  14  Església de Pineda de Mar 
Desplaçament en vehicles particulars fins al molí de Can Marquès (2 km)

Recorregut: Molí de Can Marquès – Montpalau – Coll dels Altars – Sant Rafael – 
Torre de Sant Jaume – Molí de Can Marquès 

Durada: 4 h Distància: 5 km Desnivell: 220 m

De Pineda a Montpalau el perfil del relleu és ben contrastat.
Espai urbà, espai rural i bosc espès, tot ben marcat per la
petja humana des dels ibers fins a l’actualitat. Una passejada
que ens endinsa en el coneixement d’un territori molt divers.

© Escola de Natura del Corredor
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Maig

© Escola de Natura del Corredor

Hora i punt de trobada: 10 h  8   Ajuntament de Vilalba Sasserra 
Desplaçament en vehicles particulars fins a Can Pau Rector (4 km) 

Recorregut: Vilalba Sasserra – Sot de Can Gener – Can Cosí – Can Rafel – Vilalba 
Sasserra 

Durada: 3 h Distància: 5 km Desnivell: 150 m

La vall de Ca l’Arenes és rica en diversitat biològica i ho va 
ser en l’activitat humana. L’anàlisi en detall del paisatge 
ens acosta a la descoberta d’antigues activitats que van 
configurar el paisatge humà i alhora feréstec.

Camins antics  
Vilalba Sasserra                                                                                                         

7
DIUMENGE

Estanys de la Tordera
Tordera                                                                                                                                               
                              

14
DIUMENGE

Hora i punt de trobada: 9 h  6   Estació de ferrocarril de Tordera

Recorregut: Estació de ferrocarril – Estany de Cal Rave – Illa de Riu – Estany de 
Can Torrent – Estació de ferrocarril 

Durada: 4 h Distància: 6 km Desnivell: 20 m

Els arbres caducifolis senyoregen les vores d’aquests espais 
inundats, colonitzats en gran part per bogues i canyissos. 
És el paradís per a molts animals aquàtics. Alguns només 
els podrem detectar escoltant el misteriós paisatge sonor 
de l’estany. 
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Maig

© Escola de Natura del Corredor

Hora i punt de trobada: 9.30 h  15  Plaça de la Germandat, Canyamars 

Recorregut: Plaça de la Germandat – Pou de Glaç – Can Cot – Torrent de Rupit – 
Retorn 

Durada: 4 h Distància: 9 km Desnivell: 150 m

Les altes valls de Canyamars preserven algunes de les
vernedes i avellanoses més esponeroses i ben conservades
del Maresme. El tancament de muntanyes confereix un
microclima fresc i humit inaudit a la comarca. Vegetació,
fauna i activitats humanes hi són ben especials i adaptades.  

Riberes excepcionals al Maresme  
Canyamars (Dosrius)                                                                                                         

21
DIUMENGE

Nit d’estels
Fogars de la Selva                                                                                                                                            
                                 

27
DISSABTE

Hora i punt de trobada: 20 h  12  Museu de la Pagesia de Fogars de la Selva

Recorregut: Museu de la Pagesia – Turó de Sant Corneli – Museu de la Pagesia 

Durada: 3 h Distància: 3 km Desnivell: 75 m

La fosca de la lluna nova permetrà endinsar-nos en la 
descoberta de mons llunyans, en el temps i l’espai. Ens 
posarem a la pell dels humans antics que van posar nom a 
les estrelles i les constel·lacions. Comprendrem la percepció 
que en tenim a partir de la teatralització dels moviments  
de l’univers, de la galàxia, del sistema solar i, sobretot, de 
la pròpia Terra. Cal dur llanterna.
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Maig

© Escola de Natura del Corredor

Hora i punt de trobada: 9 h  3   Estació de ferrocarril de Sant Celoni 
Desplaçament en vehicles particulars fins al pla dels Avellaners (6 km)

Recorregut: Pla dels Avellaners d’Olzinelles – Coll Butí – Can Cent Carbasses – 
Montllorer – Quatre Roures – Pla dels Avellaners  

Durada: 4 h Distància: 7,5 km Desnivell: 225 m

Moltes muntanyes grans en tenen una de petita al costat 
que resumeix tot el seu caràcter en versió reduïda. El 
Montllorer és el petit Montnegre.

Montllorer: el petit Montnegre  
Sant Celoni                                                                                                         

28
DIUMENGE
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Juny

Hora i punt de trobada: 9 h  5   Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta 

Recorregut: Sant Iscle de Vallalta – Sot de Can Torrus – Venteveio – Pedracastell – 
Collsafiguera – Turó d’en Roig – Sant Iscle de Vallalta

Durada: 4 h Distància: 5,5 km Desnivell: 280 m

Passejada tradicional, però molt interessant, que permet 
conèixer la baga de la Vallalta, gaudir de les envistes del 
mar i descobrir el vessant solell, sec i eixut, que davalla 
vers Canet. 

Pedracastell 
Sant Iscle de Vallalta                                                                                                         

3
DISSABTE

Comptadors de papallones 
Dosrius                                                                                         

10
DISSABTE

Hora i punt de trobada: 10 h  4   Ajuntament de Dosrius 

Recorregut: itinerari de seguiment de la font del Sot

Durada: 3 h Distància: 4 km Desnivell: 50 m

El Catalan Butterfly Monitoring Scheme és una xarxa amb 
més de 80 estacions de seguiment de papallones diürnes 
a tot el país, coordinada pel Museu de Ciències Naturals 
de Granollers. Té, entre altres objectius, fer el seguiment 
d’aquests insectes com a indicadors del canvi climàtic. 
Seguirem, en la seva feina, el responsable de l’itinerari de 
la font del Sot de Dosrius.

© Escola de Natura del Corredor
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Juny

Hora i punt de trobada: 9 h  9   Centre d’Informació d’Arenys de Munt (La 
Central. Parc de Can Jalpí) 
Desplaçament en vehicles particulars fins a Sobirans (4 km) 

Recorregut: Mare de Déu de Lourdes – Corral d’en Forn – Plana dels Lladres – Turó 
de la Vilanegra – Corral d’en Forn – Mare de Déu de Lourdes

Durada: 4 h Distància: 4,5 km Desnivell: 330 m

A l’ombra del Montalt, aquest turó de nom suggeridor 
s’alça sobre la vila d’Arenys de Munt. Tercer turó de la 
carena dels Tres Turons, guarda secrets d’antics pobladors 
neolítics i empremtes de bosquerols de temps menys 
reculats. Serem capaços de descobrir-los?

Turó de la Vilanegra 
Arenys de Munt                                                                                                         

17
DISSABTE

© Escola de Natura del Corredor

Matinal d’ocells 
Mataró (Cinc Sènies)                                                                                         

11
DIUMENGE

Hora i punt de trobada: 9 h  10  A l’entrada del camí de les Cinc Sènies (riera de 
Sant Simó) per la ronda Cervantes

Recorregut: Riera de Sant Simó – Torrent Forcat – Turó d’Onofre Arnau – Riera de 
Sant Simó

Durada: 3 h Distància: 3 km Desnivell: 80 m

Les Cinc Sènies, últim espai agrari de Mataró i territori 
sobre el qual pesen diverses amenaces, acull plana i 
muntanya, rieres, conreus i bosquines, aliment i protecció,  
i resta com un dels indrets amb més riquesa ornitològica 
del Maresme, tant en diversitat com en quantitat.
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Juny

Hora i punt de trobada: 9 h  13  Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 

Recorregut: El recorregut, a l’entorn de Sant Cebrià de Vallalta, es determinarà 
segons la floració i abundància d’espècies 

Durada: 3-4 h 

© Escola de Natura del Corredor

Les antigues vinyes condicionen un sòl magre i un ambient 
calorós i eixut. Un bon hàbitat per un grapat de plantes 
medicinals. Aquestes i altres espècies forestals han estat 
una important font de recursos per als pobladors de la 
muntanya.

Plantes remeieres 
Sant Cebrià de Vallalta                                                                                                         

25
DIUMENGE
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© Escola de Natura del Corredor

Juliol

Hora i punt de trobada: 18 h  2   Ajuntament de Vallgorguina 

Activitats: 18.00 h: tallers i contes per a tota la família 
 19.30 h: xerrada 
 21.15 h: passejada nocturna

Tarda i nit dedicades a l’observació i al coneixement 
d’aquests petits mamífers alats, amb tallers i activitats 
organitzades juntament amb el Museu de Ciències Naturals 
de Granollers. Activitat vinculada a la Nit Europea dels 
Ratpenats, que inclou contes i tallers per a tota la família i 
una passejada amb l’objectiu de localitzar ratpenats.

Nit de ratpenats 
Vallgorguina                                                                                                         

8
DISSABTE
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Agost

Bicicletada: puig Aguilar 
Dosrius

4
DIVENDRES

Hora i punt de trobada: 17.30 h  7   Plaça de Can Massuet del Far

Recorregut: Plaça de Can Massuet – Can Bosc – Coll de l’Argila – Puig Aguilar – 
L’Artiga –  Plaça de Can Massuet  

Durada: 2 h Distància: 10 km Desnivell: 65 m

El puig Aguilar és un dels baluards sobre Canyamars. 
Paisatge, història del poblament a la muntanya i gaudi 
de la natura seran els ingredients principals d’aquesta 
passejada familiar en bicicleta.

© Escola de Natura del Corredor
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© Escola de Natura del Corredor

El Rocatell 
Tordera                                                                                         

24
DIUMENGE

Hora i punt de trobada: 9 h  6   Estació de ferrocarril de Tordera 
Desplaçament en vehicles particulars fins a l’Hostal de la Font del Llop (12 km)

Recorregut: Hostal de la Font del Llop – Can Montsant – El Rocatell – Mines – 
Roques Blanques – Hostal de la Font del Llop 

Durada: 4 h Distància: 5 km Desnivell: 120 m

Els roquissars propers a Can Montsant ofereixen vistes 
espectaculars des de la capçalera de Ramió fins al 
Montseny. Aprofitaments minerals, forestals i rurals 
configuren un paisatge antròpic i alhora feréstec.

Setembre

El vi i la vinya 
Arenys de Munt

17
DIUMENGE

Hora i punt de trobada: 10 h  9   Centre d’Informació d’Arenys de Munt (La 
Central. Parc de Can Jalpí)

Recorregut: La Central – Can Sala de Dalt -  Serra d’en Sala – Can Pau Bernadó – 
La Central 

Durada: 3 h Distància: 4 km Desnivell: 150 m

La vinya ha estat cabdal per a la cultura i la comprensió 
del paisatge mediterrani durant mil·lennis. Vinya, suro i 
castanyers van anar de la mà en temps d’exportació cap 
a Amèrica. Després d’anys d’abandonament i gràcies a 
l’empenta de les noves generacions, el conreu de la vinya 
recupera a poc a poc part dels seus antics dominis.
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Setembre

© Lídia Freixes

Hora i punt de trobada: 9.30 h  5   Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta 
Desplaçament en vehicles particulars fins a la Casa Nova de Maspons (6 km) 

Recorregut breu per la carena del Montnegre 

Durada: 3,5 h 

La rata esquirolera, o liró gris, és un animal petit i discret 
propi de les boscúries caducifòlies septentrionals. 
Descobrirem el seu hàbitat i potser en podrem veure.
Sortida organitzada juntament amb el Museu de Ciències 
Naturals de Granollers, responsable del seguiment d’aquest 
petit rosegador al Parc del Montnegre i el Corredor.

A la recerca de la rata esquirolera 
Sant Iscle de Vallalta                                                                                                         

30
DISSABTE
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Octubre

© Escola de Natura del Corredor

Hora i punt de trobada: 10 h  1   Ajuntament de Llinars del Vallès 
Desplaçament en vehicles particulars fins al coll de Can Bordoi (3 km) 

Recorregut: Can Bordoi – Poblat ibèric del Turó del Vent – Castellvell de Llinars – 
Museu de Can Bordoi 

Durada: 3 h Distància: 3 km Desnivell: 70 m

Fa més de 2000 anys 
les tribus ibèriques 
laietanes feinejaven 
intensament pels 
careners de la 
serralada.  
Les planes 
del Castellvell 
conserven el record 
de mil·lennis de 
poblament de la 
muntanya. Els 
rememorarem en 
interpretar les restes 
arqueològiques.

Castellvell i el turó del Vent 
Llinars del Vallès                                                                                                         

8
DIUMENGE

El camí de les vinyes 
Sant Cebrià de Vallalta                                                                                         

14
DISSABTE

Hora i punt de trobada: 9 h  13 Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

Recorregut: Sant Cebrià – Can Goita – Can Ferran – Can Lladó – Cal Correu – Can 
Roca – Sant Cebrià 

Durada: 3-4 h Distància: 6 km Desnivell: 110 m

Malgrat la forta transformació del territori i els grans canvis 
socials, resten encara testimonis ben actius de la riquesa 
agrícola del Maresme, origen sovint oblidat del progrés de 
la comarca. Els descobrirem i aprendrem per què, a Sant 
Cebrià de Vallalta, dels camps de conreu en diuen vinyes.
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Octubre

Hora i punt de trobada: 10 h  8   Ajuntament de Vilalba Sasserra 
Desplaçament en vehicles particulars fins al pont de Can Freginals (5 km) 

Recorregut: Pont de Can Freginals – Riera de L’Illa del Trull – Creu d’en Catafau – 
Església Vella – Sureda del Ram – Pont de Can Freginals  

Durada: 3 h Distància: 4,5 km Desnivell: 60 m

L’Illa és la vall que drena el vessant nord del Corredor i 
alimenta la riera de Ca l’Arenes, una de les més riques  
i interessants de la muntanya. Hi viuen una munió de 
bolets, equisets, falgueres, molses, hepàtiques, algues  
i líquens, que hi troben un santuari al seu redós.

Bolets i plantes secretes 
Vilalba Sasserra                                                                                                 

22
DIUMENGE

© Escola de Natura del Corredor

De roca en roca: Vallgorguina  
encimbellada 
Vallgorguina                                                                                         

28
DISSABTE

Hora i punt de trobada: 9 h  2  Ajuntament de Vallgorguina

Recorregut: Ajuntament de Vallgorguina – Casa Nova de Pibernat – Roques del 
Duc – Can Vilar – Ajuntament de Vallgorguina 

Durada: 5 h Distància: 10 km Desnivell: 230 m

Les valls de Can Vilar i de la casa Nova permeten descobrir 
paisatges i elements molt sorprenents al cor del vessant 
oriental del Corredor. Boscos espessos, valls pregones, 
fonts, esqueis i fauna secreta en són alguns d’aquests 
elements. Cal caminar de valent i enfilar-se amunt.
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Hora i punt de trobada: 10 h  10  Àrea d’aparcament del Parc Forestal de 
Mataró 

Recorregut: Parc Forestal – Creu d’en Serra – Torrent del Pont de la Vila – Font dels 
Tres Raigs – Parc Forestal

Durada: 3 h Distància: 5 km Desnivell: 210 m

Novembre

© Escola de Natura del Corredor

Tomicus destruens és un petit escarabat responsable 
principal de la mortalitat dels pins pinyoners del Maresme. 
Durant la sortida analitzarem quines han estat les variables 
que s’han combinat perquè hagi esdevingut tan destructiu  
i alhora aprofundirem sobre quin serà el futur dels pins.

Tomicus destruens i el futur dels pins 
Mataró                                                                                                         

5
DIUMENGE

La roureda del Montnegre 
Sant Celoni                                                                                           

12
DIUMENGE

Hora i punt de trobada: 9 h  3   Estació de ferrocarril de Sant Celoni 
Desplaçament en vehicles particulars fins a Sant Martí del Montnegre (8 km) 

Recorregut: Sant Martí de Montnegre – Terra Negra – Coll de Basses – Turó Gros – 
Pla de la Tanyada –  Santa Maria – Can Preses – Sant Martí de Montnegre 

Durada: 4 h Distància: 8 km Desnivell: 300 m

La carena del Montnegre és canviant i sorprenent; 
feu de la roureda de roure de fulla gran i roure africà, 
acompanyada d’avellaners, d’algun faig i amb una notable 
diversitat biològica. Rocam, vegetació i acció humana són 
els protagonistes d’un paisatge que sedueix.
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Hora i punt de trobada: 10 h  1   Ajuntament de Llinars del Vallès 
Desplaçament en vehicles particulars fins a Can Diviu (2 km) 

Recorregut: Can Diviu – La Torrassa – Sant Sebastià – Torrent de les Roques Altes 
– Can Diviu

Durada: 3,5 h Distància: 7 km Desnivell: 240 m

Novembre

© Escola de Natura del Corredor

La Torrassa ha estat testimoni dels esdeveniments 
històrics del corredor vallesà des de l’època romana. La 
seva construcció ens deixa entreveure que, d’històries i 
llegendes, en va plena. És una de les millors talaies de la 
serralada per interpretar el paisatge vallesà.

La Torrassa: guaita entre parcs 
Llinars del Vallès                                                                                                          

18
DISSABTE

Sot del Salt 
Pineda - Tordera                                                                                            

26
DIUMENGE

Hora i punt de trobada: 10 h  14  Església de Pineda de Mar 
Desplaçament en vehicles particulars fins a Cal Capità (4 km)

Recorregut: Cal Capità – Gorga de l’Aigua – Salt de l’Aigua – Els Senglars – Cal 
Capità 

Durada: 3 h Distància: 5 km Desnivell: 200 m

Els torrents que davallen del Montnegre a les poblacions 
costaneres guarden sovint tresors insospitats enmig 
de fondalades humides. La riera de Pineda n’és el més 
important. El sot del Salt permet descobrir-hi una vegetació 
rica en espècies difícils d’observar en altres llocs.
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Punts de trobada

l l l l l l l l l l l l
l

l
l

l
l

l l l l l l l l
l l

l
l

l
l

l
l

l l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l
l

l
ll

ll
l

l
l

lllll

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

lll
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l
l

llllllllllll
l

l
l

l
llllllllllllllllllllllllll

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l

l
l

l
l

lllllll
l

l
l

l
l

l
l

l

l
l

l
l

l

l
l

l
l

llllllllllllllllll

l
l l

l
l

l
l

l
l

l

l
l

l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l l l l l l l l l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l l l l l l l l l l l l l l l l

l
l

l l l l l
l

l
l l l l l l

EL CORREDOR

EL MONTNEGRE

0 2 4 km

Vilalba
Sasserra

Sant Vicenç
de Montalt

Llinars
del Vallès

Cardedeu

Mataró

Caldes d’Estrac

Arenys de Mar

Canet de Mar

Argentona

Dosrius

Canyamars

Sant Celoni

Vallgorguina

Sant Iscle
de Vallalta

Sant Cebrià
de Vallalta

Sant Andreu
de Llavaneres

Arenys de Munt

Sant Pol de Mar

Calella

Pineda de Mar

Santa Susanna
Malgrat de Mar

Blanes

Palafolls

Tordera

Fogars de
la Selva

Hostalric

La Batllòria

Olzinelles

Hortsavinyà

C-32

N-II

C-35

AP-7

AP-7

N-ll

C
-60

C-251

C
-3

5

B
-40

C-32

l a Tordera

M
a r   M

e d i t e r r à n i a

la Tordera

a Barcelona

a Girona

Sant Martí
de Montnegre

7

6

5

4

3

2
8

9

10

11

13 14

15

12

1

1  Ajuntament de Llinars del Vallès

2  Ajuntament de Vallgorguina

3  Estació de ferrocarril de Sant Celoni

4  Ajuntament de Dosrius

5  Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

6  Estació de ferrocarril de Tordera

7  Plaça de Can Massuet del Far

8  Ajuntament de Vilalba Sasserra

9  Centre d’Informació d’Arenys de Munt (La Central. Parc 
de Can Jalpí)

10  Punts de trobada de Mataró

11  Església de Sant Genís de Palafolls

12  Museu de la Pagesia de Fogars de la Selva. Punt 
d’Informació del Parc

13  Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

14  Església de Pineda de Mar

15  Plaça de la Germandat de Canyamars
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Dies: 8 d’abril, 6 de maig, 3 de juny, 8 de juliol, 16 de setembre i 15 d’octubre

Preu: gratuït però cal fer reserva Lloc: santuari del Corredor

Distància: 1.450 m Dificultat: baixa Horari: de 12 h a 13 h

Opcions: es pot sol·licitar un intèrpret de llenguatge de signes i el préstec  
de material adaptat per a la millora de la mobilitat durant l’itinerari

Informació i reserves: tel. 937 855 461, de dilluns a divendres, de 8.30 h a 17.30 h; 
tel. 937 435 468, dissabtes i diumenges, de 10 h a 15 h. rutesteatre@diba.cat

Rutes teatralitzades

Els espais naturals són el millor escenari per integrar 
natura, cultura i història mitjançant l’expressió artística i el 
llenguatge simbòlic del teatre. Les visites teatralitzades a 
espais naturals protegits donen vida al patrimoni natural, 
cultural i etnogràfic, i permeten descobrir els seus orígens 
i evolució d’una manera amena, associada a un record 
agradable, elements que reforcen la vinculació afectiva 
amb l’espai i motiven una actitud de respecte i admiració. 
Aquestes rutes teatralitzades, dirigides a tots els públics, 
faciliten, especialment, l’accés i la participació de persones 
amb diversitat funcional de forma inclusiva.

La ruta «Camins, un viatge pels cinc sentits» és un itinerari 
guiat inclusiu, amb dos actors i un educador ambiental, 
que es fa a la plana del Corredor, un terreny fàcilment 
transitable. La participació és gratuïta i per a tots els 
públics. 

Camins, un viatge pels sentits

© Oriol Clavera
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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 Llo renç del Munt i l’O bac, 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 Agra ri 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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