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Passejades guiades 2022

Informació

Programació

Punts de trobada

Xarxa de Parcs Naturals

Itineraris per conèixer millor el parc
Les vint-i-vuit passejades que s’han programat per al 2022
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, bàsicament en cap de setmana, 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.
La proposta ofereix passejades per al públic en
general, que tenen una durada d’entre 3 i 4 hores
i estan guiades per persones expertes coneixedores del
territori.
Aquest programa ha estat elaborat per l’Escola de Natura
del Corredor a l’empara d’un contracte de serveis signat
amb la Diputació de Barcelona.

Informació general
Preu per sortida: adults, 3 euros; menors d’entre 6 i 12 anys
i majors de 65 anys, 2 euros; menors de 6 anys, gratuït.
Requisits: cal dur calçat i roba còmodes i aigua. Si el temps
no permet fer l’activitat en bones condicions, s’anul·larà la
sortida. Les passejades transcorren per corriols i trams de
camí de muntanya que poden oferir certes dificultats als
usuaris que tinguin la mobilitat limitada. Les passejades més
accessibles estan identificades com a “passejada suau”.
En algunes d’aquestes rutes es pot demanar el servei de
Joëlette per a les persones amb mobilitat molt reduïda.
Reserva: per a totes les passejades és indispensable fer
inscripció prèvia a l’Escola de Natura del Corredor
(tel. 937 955 405).

2

Programació anual
MARÇ
Diumenge 6
Dissabte 12
Dissabte 19
Diumenge 20

ABRIL
Dissabte 2
Diumenge 10
Diumenge 24
Dissabte 30

MAIG
Diumenge 8
Dissabte 14
Diumenge 22
Diumenge 29

JUNY
Dissabte 4
Dissabte 11
Diumenge 19
Diumenge 26

Passejada suau: el pou de glaç
Canyamars (Dosrius)
Vulcanisme apagat: el volcà de Sant Corneli
Fogars de la Selva
Sortida monogràfica: molses a la riera
de Pineda Pineda - Tordera
Un passeig per la geologia al pla de Forcs
Sant Iscle de Vallalta

Passejada suau: la vall d’Olzinelles
Sant Celoni
Sortida ornitològica: ocells a les Cinc Sènies
Mataró
El castell de Palafolls i la baixa Tordera
Palafolls
Nit sense lluna, nit d’estels
Vallgorguina
Passejant entre vinyes: olors i colors
de primavera Vilalba Sasserra
Sortida monogràfica: remeis de sàvies
Arenys de Munt
Collsabadell, paisatges de primavera
Llinas del Vallès
Passejada suau: la roureda de Can Verdalet
Tordera
Sortida monogràfica: papallones i biodiversitat
Sant Celoni
Concert de nit
Dosrius
Sortida monogràfica: la vida al riu
Tordera
Contraforts marítims del Montnegre
Sant Cebrià de Vallalta
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Programació anual
JULIOL
Dissabte 9

SETEMBRE
Dissabte 17
Diumenge 18
Dissabte 24

OCTUBRE
Dissabte 1
Dissabte 8
Diumenge 16
Dissabte 22
Diumenge 30

NOVEMBRE
Dissabte 5
Diumenge 13
Dissabte 19

Nit de ratapinyades a Sant Celoni
Sant Celoni
El Rocatell
Tordera
Sortida monogràfica: dia dels grills
i saltamartins Dosrius
Bicicletada a ritme pausat al puig d’Aguilar
Dosrius
Sortida monogràfica: a la recerca de la rata
esquirolera Sant Iscle de Vallalta - Sant Celoni
L’ermita de Sant Ponç i el pantà de Cal Ferrer
Fogars de la Selva
Al voltant de les masies, riquesa d’ambients
Arenys de Munt
El món dels garrofers
Mataró
Passejada suau: tardor a Sant Tou
Tordera
Visita guiada: el jaciment del turó del Vent
Llinars del Vallès
Aiguardent, botes i paisatge
Sant Iscle de Vallalta
El món secret dels bolets i les plantes sense
flor Vallgorguina
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Març

6

Diumenge

Hora: 10 h

Passejada suau: el pou de glaç
Canyamars (Dosrius)
Lloc de trobada: església de Sant Esteve
de Canyamars

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 2 km

Recorregut: església de Canyamars – riera Rupitera – pou de glaç
– església de Canyamars.
Sortida apta per a Joëlette (consulteu-ne la disponibilitat)

El pou de glaç de Canyamars és un dels més
importants de Catalunya i resta com a testimoni
d’una indústria avui desapareguda, la del gel.
La riera Rupitera és una de les riberes més ben
conservades de la comarca: avellaners, gatells,
saüquers i falgueres conviuen sota els verns a tocar
del pou de glaç, que podrem visitar.

© Antoni Porta

5

Març

12

Dissabte

Vulcanisme apagat: el volcà
de Sant Corneli
Fogars de la Selva

Hora: 9.30 h Lloc de trobada: Museu de la Pagesia de Fogars
de la Selva
Durada (aprox.): 4 h

Distància: 9,5 km

Recorregut: Museu de la Pagesia – turó de Sant Corneli – serra
de Godall – Museu de la Pagesia

El vulcanisme de la Selva, humil però de gran interès,
és un dels valors geològics més desconeguts
del parc. En aquesta amena passejada podrem
comparar el contrast entre basalts i granits, boscos
i conreus, brolla i alzinar: paisatge mediterrani en la
seva esplendor i diversitat.

© Joan Manel Riera
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Març

19

Dissabte

Hora: 10 h

Sortida monogràfica: molses
a la riera de Pineda
Pineda - Tordera
Lloc de trobada: església de Pineda de Mar

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 5 km

Recorregut: desplaçament en vehicles particulars fins
a Cal Capità (4 km).
Recorregut per la riera de Pineda a la recerca de molses i altres
plantes d’indrets humits

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 i permet descobrirhi una vegetació rica en molses i altres espècies
singulars. Sortida monogràfica a la descoberta
de briòfits.

© Joan Manel Riera

7

Març

20

Diumenge

Un passeig per la geologia
al pla de Forcs
Sant Iscle de Vallalta

Hora: 9.30 h Lloc de trobada: ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta
Durada (aprox.): 4 h

Distància: 9 km

Recorregut: desplaçament en vehicles particulars fins
a la Salut (3 km).
La Salut – Can Bosc – Dones d’Aigua – coll Senís – pla de Forcs
– Can Rocosa – Can Bosc – la Salut

Es tracta d’una passejada intensa i completa que
ens portarà de l’encisador paratge de les Dones
d’Aigua al pla de Forcs, indrets amb una petja
humana profunda i antiga arrelada en l’imaginari
col·lectiu d’aquestes contrades. Boscos, brolles,
rieres i roques ens acompanyaran mentre
tresquem per la muntanya.

© Joan Manel Riera

8

Abril

2

Dissabte

Passejada suau: la vall d’Olzinelles
Sant Celoni

Hora: 9.30 h Lloc de trobada: estació de ferrocarril de Sant Celoni
Durada (aprox.): 3,5 h

Distància: 7 km

Recorregut: desplaçament en vehicles particulars fins a Can Valls
(4,8 km).
Can Valls – forn de la Pega – Sant Esteve d’Olzinelles – pont de
l’Aranyal – els Quatre Camins – pont de ca l’Alzina Vell – Can Valls
Sortida apta per a Joëlette (consulteu-ne la disponibilitat)

L’ambient humit i frescal, els magnífics exemplars
d’arbres monumentals, l’ermita de Sant Esteve, el
forn de Pega, la bassa de l’Aranyal i l’encara present
petja de l’activitat humana fan d’aquesta vall un dels
indrets més especials del Montnegre i alhora més
interessants.

© Roger Porta

9

Abril

10

Diumenge

Sortida ornitològica: ocells
a les Cinc Sènies
Mataró

Hora: 8.30 h Lloc de trobada: a l’entrada del camí de les Cinc
Sènies per la ronda de Cervantes de Mataró
Distància: 3 km
Durada (aprox.): 3 h
Recorregut: riera de Sant Simó – torrent Forcat – turó d’Onofre
Arnau – riera de Sant Simó

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. Aprendrem
a reconèixer els ocells més habituals d’aquest espai.

© Antoni Porta
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Abril

24

Diumenge

Hora: 10 h

El castell de Palafolls
i la baixa Tordera
Palafolls
Lloc de trobada: ajuntament de Palafolls

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 3 km

Recorregut: desplaçament en vehicles particulars fins al davant
del restaurant de la urbanització Mas Carbó (3 km).
Mas Carbó – castell de Palafolls – molí d’en Puigvert – Mas Carbó

Rarament trobarem un territori que s’expliqui tant
en un espai i un temps tan breus. El castell, l’esquei,
la baga, el solell, el rec, el molí, la flora peculiar, la
gent... Tot és ancestral i tot es fa nou.

© Cristina Chaves

11

Abril

30

Dissabte

Hora: 20 h

Nit sense lluna, nit d’estels
Vallgorguina
Lloc de trobada: Museu del Bosc i la Pagesia
de Vallgorguina

Durada (aprox.): 3 h

Distància: -

Recorregut: possible desplaçament en vehicles particulars
fins al punt exacte d’observació.
Recorregut a la descoberta del nostre cel a ull nu. Us recomanem
que porteu llanterna i roba d’abric

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 donar 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 de la mateixa Terra.

© Joan Manel Riera
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Maig

8

Diumenge

Hora: 10 h

Passejant entre vinyes: olors
i colors de primavera
Vilalba Sasserra
Lloc de trobada: ajuntament de Vilalba Sasserra

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 3 km

Recorregut: ajuntament – Can Gol – vinya d’en Gener – sureda
d’en Llobera – ajuntament

La vinya ha estat cabdal per a la cultura
i la comprensió del paisatge mediterrani durant
mil·lennis. La vinya aporta vi, colors, diversitat,
suor, cultura i estimació per la terra. Al tercer
mil·lenni, mentre el bosc recupera els seus antics
dominis, la vinya malda per sobreviure. Aquí, més
que enlloc, passat, present i futur es donen la mà.

© Cristina Chaves
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Maig

14

Dissabte

Hora: 10 h

Sortida monogràfica: remeis
de sàvies
Arenys de Munt
Lloc de trobada: Centre d’Informació d’Arenys
de Munt (La Central. Parc de Can Jalpí)

Durada (aprox.): 3 h
Distància: Recorregut: passejada curta pels voltants del poble, depenent
de l’estat de floració i l’abundància d’espècies

Els nostres camps i boscos estan plens
de secrets gairebé oblidats: herbes medicinals,
plantes comestibles i altres vegetals de propietats
inesperades. La medicina tradicional hi ha confiat
i han representat una important font de recursos per
als pobladors de la muntanya durant segles
i segles. Aquesta passejada pretén difondre
i mostrar l’ampli espectre de les plantes remeieres,
que va molt més enllà de les tan conegudes
i utilitzades herbes aromàtiques.

© Carme Buxalleu
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Maig

22

Diumenge

Hora: 10 h

Collsabadell, paisatges
de primavera
Llinars del Vallès
Lloc de trobada: ajuntament de Llinars del Vallès

Distància: 7 km
Durada (aprox.): 3,5 h
Recorregut: desplaçament en vehicles particulars
fins a Collsabadell (3 km).
Collsabadell – Can Pascol – Can Jan – les Artigasses
– Collsabadell

Pocs bocins de territori poden oferir un contrast
tan gran en un espai tan reduït: boscos autòctons
i plantacions foranes, conreus intensius i conreus
extensius, masos actius i masos abandonats.
En definitiva, un espai ric i divers que mostra
l’evolució del paisatge i que permet comprendre
el passat i, potser, projectar el futur.

© Roger Porta

15

Maig

29

Diumenge

Passejada suau: la roureda
de Can Verdalet
Tordera

Hora: 9.30 h Lloc de trobada: estació de ferrocarril de Tordera
Durada (aprox.): 3 h
Distància: 3,5 km
Recorregut: estació de ferrocarril de Tordera – estany de Cal
Raba – Ca l’Argenté – roureda de Tordera – estació de ferrocarril
de Tordera.
Sortida apta per a Joëlette (consulteu-ne la disponibilitat)

El roure pènol és excepcional a prop de mar.
De fet, és excepcional a tota Catalunya!
Les diverses hectàrees d’aquesta roureda, en part
inundables, creen un ambient més propi
de les frescals planures centreeuropees que
del litoral mediterrani. Vinga, descobrim-ho!

© Roger Porta
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Juny

4

Dissabte

Hora: 10 h

Sortida monogràfica: papallones
i biodiversitat
Sant Celoni
Lloc de trobada: estació de ferrocarril
de Sant Celoni

Durada (aprox.): 3 h
Distància: 3 km
Recorregut: desplaçament en vehicles particulars fins
a Can Valls (3 km).
Recorregut curt per la vall d’Olzinelles tot seguint el transsecte
del CBMS

El Catalan Butterfly Monitoring Scheme és una
xarxa amb 116 estacions actives de seguiment
de papallones diürnes a tot el país coordinada pel
Museu de Ciències Naturals de Granollers. Té com a
objectiu, entre d’altres, detectar possibles efectes del
canvi climàtic sobre aquests insectes, que en poden
esdevenir indicadors. Acompanyarem una de les
col·laboradores en la seva tasca setmanal.

© Toni Arrizabalaga

17

Juny

11

Dissabte

Concert de nit
Dosrius

Hora: 20.30 h Lloc de trobada: Santuari del Corredor
Distància: 2,2 km
Durada (aprox.): 2,5 h
Recorregut: recorregut curt per la plana del Corredor, passant
per les feixes del santuari i pel bosc. Us recomanem que porteu
llanterna

Formes difuses, ombres i sons enigmàtics. La nit
transforma els espais que tan bé coneixem de dia
i ens permet copsar una dimensió diferent
del nostre paisatge més proper. Potser el crit del
gamarús, el cant dels grills i dels cadells o
el lladruc d’alguna guineu ens faran companyia en
aquesta passejada curta per descobrir el bosc
a través dels sentits.

© Joan Manel Riera
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Juny

19

Diumenge

Hora: 10 h

Sortida monogràfica: la vida al riu
Tordera
Lloc de trobada: estació de ferrocarril de Tordera

Durada (aprox.): 3 h
Distància: 2 km
Recorregut: recorregut per les ribes de la Tordera a la recerca
d’organismes bioindicadors

La Tordera, aquest important riu que vertebra
la terra baixa entre les serralades amb els
seus cabals irregulars i les seves sorprenents
torderades, continua essent un corredor biològic
de primer ordre. Amb aquesta sortida n’analitzarem
l’estat de salut mitjançant la recerca
i la identificació d’organismes bioindicadors.

© Montse Masclans

19

Juny

26

Diumenge

Hora: 10 h

Contraforts marítims
del Montnegre
Sant Cebrià de Vallalta
Lloc de trobada: Centre d’Informació de Sant
Cebrià de Vallalta

Durada (aprox.): 3 h
Distància: 6,5 km
Recorregut: parc de Puigvert – Can Terrades – Cal Correu – turó
de l’Home Mort – la Goita – parc de Puigvert

El poble està envoltat de muntanyes. El turó
de l’Home Mort és el cim de la carena que tanca la
vall vers llevant, amb àmplies vistes al mar. Vinyes,
bosquines i erms i masos escampats configuren el
paisatge actual d’aquest bocí de Maresme d’interior.

© Roger Porta

20

Juliol

9

Dissabte

Hora: 19 h

Nit de ratapinyades a Sant Celoni
Sant Celoni
Lloc de trobada: Rectoria Vella de Sant Celoni

Durada (aprox.): 4 h

Distància: -

Horaris: 19 h: tallers i contes per a tota la família
20.30 h: xerrada
21.30 h: passejada nocturna

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

© Adrià López-Baucells
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Setembre

17

Dissabte

El Rocatell
Tordera

Hora: 9.30 h Lloc de trobada: estació de ferrocarril de Tordera
Durada (aprox.): 4 h
Distància: 5 km
Recorregut: desplaçament en vehicles particulars fins a l’Hostal
de la Font del Llop (12 km).
Hostal de la Font del Llop – Can Montsant – el Rocatell – Mines –
Hostal de la Font del Llop

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

© Joan Manel Riera

22

Setembre

18

Diumenge

Sortida monogràfica: dia
dels grills i saltamartins
Dosrius

Hora: 10 h
Lloc de trobada: plaça de Can Massuet de Dosrius
Durada (aprox.): 3 h
Distància: 3 km
Recorregut: passejada a la recerca i identificació d’ortòpters

Jornada de recerca i observació d’ortòpters (grills
i saltamartins) als prats de les Passadores amb
l’objectiu de divulgar aquest grup d’insectes al
públic general. Ens acompanyaran experts per
poder-los identificar i conèixer-ne tots els secrets.

© Mireia Vila

23

Setembre

24

Dissabte

Bicicletada a ritme pausat
al puig d’Aguilar
Dosrius

Lloc de trobada: plaça de Can Massuet de Dosrius
Hora: 12 h
Durada (aprox.): 2 h
Distància: 10 km
Recorregut: plaça de Can Massuet – Can Bosc – coll de l’Argila puig d’Aguilar – l’Artiga – plaça de Can Massuet

Bicicletada familiar, lenta i apta per a tots els nivells
que travessa espais forestals i agrícoles propers
a Can Massuet del Far. El puig d’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 en bici.

© Joan Manel Riera

24

Octubre

1

Dissabte

Hora: 9 h

Sortida monogràfica: a la recerca
de la rata esquirolera
Sant Iscle de Vallalta – Sant Celoni
Lloc de trobada: estació de ferrocarril
de Sant Celoni

Durada (aprox.): 3 h

Distància: el recorregut es determinarà
en funció de la presència de l’animal

Recorregut: desplaçament en vehicles particulars fins al
Montnegre (10 km).
Recorregut pel Montnegre a la recerca de la rata esquirolera

La rata esquirolera, o liró gris, és un animal petit
i discret propi de les boscúries caducifòlies
septentrionals. Descobrirem el seu hàbitat a les
rouredes culminants del Montnegre i, qui sap?,
potser la podrem veure! Sortida organitzada
juntament amb el Museu de Ciències Naturals de
Granollers, en el marc del programa de seguiment
d’aquesta espècie.

© Lídia Freixas

25

Octubre

8

Dissabte

Hora: 10 h

L’ermita de Sant Ponç i el pantà
de Cal Ferrer
Fogars de la Selva
Lloc de trobada: Museu de la Pagesia de Fogars
de la Selva

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 5,5 km

Recorregut: Museu de la Pagesia – Cal Ferrer – ermita de Sant
Ponç – pantà de Cal Ferrer – Museu de la Pagesia

L’ermita de Sant Ponç –d’origen romànic, tot
i que reconstruïda després d’un incendi– i el
pantà de Cal Ferrer són dos dels elements més
destacats d’aquest itinerari. La fertilitat de la plana
de la Tordera es mostra en tota la seva riquesa
i esplendor en aquestes suaus valls agrícoles
envoltades de boscos, masies i curulles de camps
de conreu.

© Joan Manel Riera

26

Octubre

16

Diumenge

Hora: 10 h

Al voltant de les masies,
riquesa d’ambients
Arenys de Munt
Lloc de trobada: Centre d’Informació d’Arenys
de Munt (La Central. Parc de Can Jalpí)

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 6,5 km

Recorregut: La Central – Can Corbera – Ca l’Amar de la Torre
– Can Sala de Dalt – font de la Mitja Taronja – serra d’en Sala
– Can Bellsolell de la Torre – La Central

Arenys de Munt ha estat –i encara és– un indret
ric en masies, i la masia sempre ha estat el pal
de paller de l’estructura social del món rural. Les
masies han presidit orgulloses cadascun dels
racons d’aquest territori, on l’arquitectura
de cadascuna ha estat concebuda per dialogar
amb el paisatge. Rieres i rials, vinyes i horts,
camins i feixes, tots junts formen unes petites
unitats de paisatges que anirem descobrint
a poc a poc.

© Maria Famadas
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Octubre

22

Dissabte

El món dels garrofers
Mataró

Hora: 10 h

Lloc de trobada: aparcament del Parc Forestal
de Mataró

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 6 km

Recorregut: Parc Forestal – Can Vilardell – Sant Jaume de Traià
– sot d’en Cabanyes – Parc Forestal

Són els paratges més amables de la comarca.
És l’antic i minvant món dels garrofers, de les
vinyes, dels sequers avui erms o coberts de pinedes,
dels camins ancestrals, però també d’una gran
biodiversitat que malda per sobreviure entre plagues,
incendis forestals i un futur incert.

© Joan Manel Riera

28

Octubre

30

Diumenge

Hora: 10 h

Passejada suau: tardor a Sant Tou
Tordera
Lloc de trobada: estació de ferrocarril de Tordera

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 2 km

Recorregut: desplaçament en vehicles particulars fins a Sant Tou
(4,5 km).
Torrent de Sant Tou – pla de Cal Rei – Sant Tou
Sortida apta per a Joëlette (consulteu-ne la disponibilitat)

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

© Joan Manel Riera

29

Novembre

5

Dissabte

Hora: 10 h

Visita guiada: el jaciment
del turó del Vent
Llinars del Vallès
Lloc de trobada: ajuntament de Llinars del Vallès

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 3 km

Recorregut: desplaçament en vehicles particulars fins a coll
de Can Bordoi (3 km).
Coll de Can Bordoi – jaciment ibèric del turó del Vent
– coll de Can Bordoi

Fa més de 2.000 anys, les tribus laietanes feinejaven
intensament pels careners de la serralada. Els
boscos i camps del turó del Vent en conserven el
record i les restes després de dos mil·lennis. Us
convidem a redescobrir aquest jaciment de la mà
dels arqueòlegs responsables de les últimes
i recents excavacions, que en reinterpreten el passat
i permeten tenir-ne una visió més fidedigna.

© Joan Manel Riera
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Novembre

13

Diumenge

Hora: 9.30 h

Aiguardent, botes i paisatge
Sant Iscle de Vallalta
Lloc de trobada: ajuntament de Sant Iscle
de Vallalta

Durada (aprox.): 4 h

Distància: 4 km

Recorregut: desplaçament en vehicles particulars fins a la Casa
Nova de Maspons (6 km).
Casa Nova de Maspons – turó d’en Vives – Vaivé de la Casa Nova
– Casa Nova de Maspons

Fa uns 200 anys, la comarca exportava vins
i aiguardents cap a Amèrica. S’envasaven en botes
de castanyer, que es tapaven amb suro. Vinya,
castanyedes i suredes del Montnegre estigueren
vinculades a un comerç inductor de canvis
importants de paisatge que encara perduren.

© Roger Porta
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Novembre

19

Dissabte

Hora: 10 h

El món secret dels bolets
i les plantes sense flor
Vallgorguina
Lloc de trobada: caseta de l’Associació Canadà
Parc, a l’entrada de la urbanització Canadà Parc

Durada (aprox.): 3 h

Distància: 4,5 km

Recorregut: Can Bonamussa – casa vella de can Bonamussa
– puig Rodó – plana de Baix del Trull – baga de can Bori – Can
Bonamussa

Els bolets, els líquens i les plantes sense flor
comparteixen estratègies de reproducció
i dispersió similars, alhora que tenen uns
requeriments ambientals comparables. En una
passejada suau, recorrerem camins de bosc a la
descoberta d’espècies i de les seves adaptacions.

© Roger Porta
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Ruta teatralitzada
Camins, un viatge a través del sentits
Dies: 9 d’abril, 14 de maig, 11 de juny, 15 d’octubre i 19 de novembre
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

© Oriol Clavera

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 la seva evolució d’una manera amena i 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 manera inclusiva.
La ruta «Camins, un viatge a través dels 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 apta per a tots els públics.

Ruta teatralitzada
Camins, un viatge a través del sentits
Les persones amb mobilitat reduïda tenen la
possibilitat de participar en algunes de les passejades
d’aquest programa fent servir una Joëlette que
ofereix el parc.
La Joëlette és una cadira totterreny dotada d’una
única roda, combinació de carretó i de llitera, que
permet la pràctica del senderisme a qualsevol
persona amb mobilitat reduïda, sigui nen o adult,
fins i tot en casos de gran dependència, sempre
amb l’ajuda de dos o tres acompanyants experts.
Aquest aparell permet a l’usuari arribar a indrets
inaccessibles seguint les rutes senderistes, cosa
que possibilita compartir activitats amb familiars,
amics o companys, i implica gaudir de paisatges
i paratges que serien inaccessibles sense aquest
material.
Consulteu-ne la disponibilitat al telèfon 937 955 405

© XPN

Més passejades a la Xarxa
de Parcs Naturals

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

Xarxa de Parcs Naturals

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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