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Passejades guiades
2017

Itineraris per conèixer millor el parc
Les quinze passejades guiades que s’han programat
pel 2017 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. Tots els itineraris, d’entre
3 i 4 hores de durada, 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.
Al final del fullet s’ofereixen altres activitats de divulgació
i educació ambiental per al mllor coneixement d’aquest
espai natural protegit.
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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 coincideixen amb el Dia
Europeu dels Parcs tindran caràcter gratuït.
Horari: vegeu la descripció de cada activitat.
Reserva: 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 i roba adequats per caminar per
la muntanya, aigua, gorra i protecció solar o impermeable,
si el temps ho aconsella. A les sortides nocturnes, porteu
una llanterna.
Més informació:
Oficina del Parc de la Serralada Litoral
Tel. 937 540 024
p.slitoral@diba.cat
© CPSL
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Març
12
DIUMENGE

La ruta del Vedat
Teià

Hora i punt de trobada: 10 h 3 Ajuntament de Teià
Recorregut: Ajuntament – Font del Senglar – Refugi de la Ferreria del Vedat –
Font del Pericó – Ajuntament
Durada: 3,5 h   Distància: 4,5 km   Desnivell: 250 m

L’entorn de Teià, d’aparença àrida i inclement a l’estiu,
guarda en secret una munió d’indrets absolutament
fascinants i diversos: roques fantasioses, fonts fresques,
miradors i testimonis de les antigues pedreres de granit.
La ruta del Vedat us permetrà descobrir-los.

© Escola de Natura del Corredor

26
DIUMENGE

El turó Gros de la Roca
La Roca del Vallès

Hora i punt de trobada: 10 h 8 Ajuntament de la Roca del Vallès
Recorregut: Ajuntament – Forn de la Roca – Can Planes – Pedra de l’Escorpí –
El turó Gros – Ajuntament
Durada: 3,5 h   Distància: 6 km   Desnivell: 180 m

A la Roca del Vallès els testimonis del passat hi són
nombrosos, però sovint resten amagats i ocults per la
densa boscúria. Aquesta passejada en revelarà alguns de
poc coneguts sense allunyar-se gaire del nucli urbà.
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Abril
1
DISSABTE

Les coves d’en Nadal
Vilanova del Vallès

Hora i punt de trobada: 10 h 11 Ajuntament de Vilanova del Vallès
Recorregut: Can Nadal – Serra de Puigdellunes – Coves d’en Nadal
(aproximació en vehicles privats)
Durada: 3 h   Distància: 3 km   Desnivell: 70 m

Dessota el turó de Céllecs les alzines, els roures,
els arboços i els marfulls ens donaran recer i ens
acompanyaran fins a trobar el sorprenent conjunt de coves
prehistòriques i ermites que donen fe d’un ric passat llunyà.
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30
DIUMENGE

El Montcabrer:
guaita del Baix Maresme
Cabrera de Mar

Hora i punt de trobada: 10 h 4 Església de Sant Feliu (Cabrera de Mar)
Recorregut: Cabrera de Mar – Can Serra – Montcabrer – Turó de l’Infern –
Cabrera de Mar
Durada: 3,5 h   Distància: 5,2 km   Desnivell: 225 m

El Montcabrer, una de les muntanyes emblemàtiques del
Baix Maresme, és un mirador estratègic des d’on es pot
gaudir de les vistes de la plana litoral. També es poden
interpretar els senyals que els incendis i altres impactes
antròpics han deixat sobre els estreps de la serralada.
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Maig
13
DISSABTE

Cirerers a redòs del castell de Sant
Miquel
Vallromanes

Hora i punt de trobada: 9.30 h 9 Ajuntament de Vallromanes
Recorregut: Coll de Can Corbera – Font de la Mercè – Coll de Can Corbera
Durada: 3 h   Distància: 4 km   Desnivell: 105 m

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 dels
cirerers i els ceps conformen un escenari agraït de recórrer.
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20
DISSABTE

Argentona: poble de fonts
Argentona

Hora i punt de trobada: 9.30 h 2 Camp de futbol d’Argentona
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
Durada: 3,5 h   Distància: 5,5 km   Desnivell: 210 m

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.
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Maig
28
DIUMENGE

Amunt cap al turó d’en Baldiri!
Premià de Dalt

Hora i punt de trobada: 10 h 5 Església de Sant Pere (Premià de Dalt)
Recorregut: Església de Sant Pere – Turó d’en Ponç – Cau del Dimoni – Turó d’en
Baldiri – Sant Mateu – Poblat ibèric de la Cadira del Bisbe – Església de Sant Pere
Durada: 4 h

Distància: 7 km

Desnivell: 200 m

Les altures de la serralada prop de Premià ens ofereixen
una visió única de la zona metropolitana tot passejant
enmig d’arboços, brolles i d’altres essències purament
mediterrànies amb una important biodiversitat.
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Juny
18
DIUMENGE

El rocar d’en Vivó

Cabrils / Cabrera de Mar

Hora i punt de trobada: 9 h 7 Centre Cívic La Fàbrica de Cabrils
Recorregut: Creu de l’Abella – Rocar d’en Vivó – Coll de Burriac – Creu de l’Abella
(Aproximació en vehicles particulars)
Durada: 3 h   Distància: 4,5 km   Desnivell: 160 m

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.

© Escola de Natura del Corredor

Juliol
1
DISSABTE

Nit de ratpenats
Martorelles

Hora i punt de trobada: 18 h 12 Biblioteca Montserrat Roig (Martorelles)
Tallers i contes per a tota la família, xerrada divulgativa i passejada nocturna
Durada: 4 h

Activitat organitzada juntament amb el Museu de Ciències
Naturals de Granollers i 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.
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Setembre
23
DISSABTE

A la descoberta de Castellruf
Santa Maria de Martorelles

Hora i punt de trobada: 9.30 h 10 Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
Recorregut: Santa Maria de Martorelles – Pedrera de Can Gallemí – Castellruf –
Poblat ibèric – Dolmen – Fonts: de la Teula, la Bassassa, del Ferro, del Ca, Sunyera
– Santa Maria de Martorelles
Durada: 3,5 h   Distància: 4,6 km   Desnivell: 270 m

L’alterós turó de Castellruf, ara feréstec i desert, ha
sigut al llarg de la història un punt de referència ocupat
moltes vegades pels habitants del territori. És per això
que neolítics i ibers n’han deixat el seu testimoni, que
descobrirem tot passejant.

© Escola de Natura del Corredor
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Octubre
1
DIUMENGE

Trescant pels vessants solells d’Alella
Alella

Hora i punt de trobada: 10 h 1 Centre Cultural Can Lleonart d’Alella
Recorregut: Urbanització Mas Coll – Font del Fonoll – Cova de la Vinya –
Urbanització Mas Coll
Durada: 3,5 h   Distància: 4,6 km   Desnivell: 270 m

Una munió de fonts molt ben conservades ofereixen l’aigua
recollida pels estreps orientals del turó de Galzeran.
La passejada pels fondals del torrent del Sarau i el solell
embrollat, de font en font, és una delícia.

© Escola de Natura del Corredor

21
DISSABTE

Nit d’estels a la Roca d’en Toni
Vilassar de Dalt

Hora i punt de trobada: 20 h 13 Centre d’Informació de la Creu de Can Boquet
Durada: 3 h

La fosca de la lluna nova ens permetrà endinsar en la
descoberta de móns llunyans, en el temps i l’espai. Ens
posarem a la pell dels humans antics que van posar nom
a les estrelles i les seves agrupacions, 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.
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Novembre
4
DISSABTE

Les bagues del castell
Montornès del Vallès

Hora i punt de trobada: 10 h 6 Escola Mogent (Montornès del Vallès)
Recorregut: Escola Mogent – Can Galvany – Turó de la Salve – Castell de Sant
Miquel – Coll Mercader – Església de Sant Sadurní
Durada: 3,5 h   Distància: 6,5 km   Desnivell: 280 m

Recorregut per l’obaga del castell de Sant Miquel amb
observació de la vegetació, els rastres dels animals,
l’evolució del paisatge i una pinzellada d’història!

© CPSL

19
DIUMENGE

Les bagues d’Òrrius
Òrrius

Hora i punt de trobada: 9 h 14 Ajuntament d’Òrrius
Recorregut: Òrrius – Forns de Can Blanc – Menhir de Cal Camat – Pedra del Llamp
– Òrrius
Durada: 4 h   Distància: 7 km   Desnivell: 250 m

La recent incorporació del municipi d’Òrrius al Consorci del
Parc de la Serralada Litoral ens permetrà conèixer el seu
interessant entorn muntanyenc amb aquesta passejada de
descoberta.
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Desembre
3
DIUMENGE

Roques del passat

La Roca del Vallès / Òrrius

Hora i punt de trobada: 10 h 15 Ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes (Òrrius)
Recorregut: Sant Bartomeu de Cabanyes – Cabana del Moro – Pedres de l’Elefant
i l’Indi – Font de Sant Bartomeu – Sant Bartomeu de Cabanyes
Durada: 3,5 h   Distància: 5 km   Desnivell: 180 m

Passejada a l’entorn de Céllecs per descobrir roques
i rocams de tota mena: naturals, neolítiques, esculpides
o misterioses, però totes fascinants.
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Punts de trobada
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1 Centre Cultural Can Lleonart d’Alella
2 Camp de futbol (Argentona)
3 Ajuntament de Teià
4 Església de Sant Feliu (Cabrera de Mar)
5 Església de Sant Pere (Premià de Dalt)
6 Escola Mogent (Montornès del Vallès)
7 Centre Cívic La Fàbrica de Cabrils
8 Ajuntament de la Roca del Vallès
9 Ajuntament de Vallromanes
10 Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
11 Ajuntament de Vilanova del Vallès
12 Biblioteca Montserrat Roig (Martorelles)
13 Centre d’Informació de la Creu de Can Boquet (Vilassar

de Dalt)
14 Ajuntament d’Òrrius
15 Ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes (Òrrius)
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Informació
Oficina del Parc de la Serralada Litoral
Can Magarola. Av. de Sant Mateu, 2
08328 Alella
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 dels 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. 937 507 488
p.slitoral.cd@diba.cat
Horari: dimecres, de 17 a 21 h (visites concertades)
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Altres activitats de divulgació
i educació ambiental
Cursos gratuïts, amb sessions teòriques i sortides de
camp d’una o dues sessions (habitualment en divendres
i dissabtes), adreçats a la divulgació i aprofundiment de
temes relacionats amb el medi natural. Es duran a terme en
equipaments dels municipis del parc.

5i6
MAIG

3 i 10
JUNY

Minicurs de fotografia naturalista

La Roca del Vallès Xerrada i sortida
Ponent: Pedro Rubio

Les abelles i la flora mel·lífera
Argentona Taller i sortida florística

Ponents: Txema Magro (Fundació Maresme)
i Carme Buxalleu

16 i 17 Etnobotànica i plantes remeieres
Teià Xerrada i sortida
JUNY
Ponent: Carme Buxalleu

15 i 16 Patrimoni prehistòric i ibèric del parc
Vilassar de Dalt Xerrada i sortida
SETEMBRE
Ponents: Grup de Prehistòria del Casal d’Història
de Mataró

27 i 28 Els ocells del parc a la tardor
Alella Xerrada i sortida ornitològica
OCTUBRE
Ponent: Héctor Andino (ornitòleg)

17 i 18 Bolets a cor què vols
NOVEMBRE Vallromanes Xerrada i sortida

Ponents: Carme Buxalleu i Joan Manel Riera

Mes informació:
Oficina del Parc de la Serralada Litoral
Tel. 937 540 024
p.slitoral@diba.cat
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Opineu sobre els parcs

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

Gabinet de Premsa i Comunicació. DL B 9147-2017. Paper procedent de fonts responsables amb el medi ambient

© CPSL

parcs.diba.cat/web/agenda

