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Itineraris per conèixer millor el parc

Les vint-i-una passejades guiades que s’han 
programat pel 2018 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.

Altres activitats de divulgació i educació 
ambiental 

Al final del fullet s’ofereixen altres activitats de divulgació 
i educació ambiental per conèixer millor aquest espai 
natural protegit. El cost del material és de 2 euros per 
cada inscripció.
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Informació general

Preu per sortida: adults, 4 euros; menors, entre sis  
i dotze anys, 3 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 o frontal i armilla reflectant.

Més informació: 
Oficina del Parc de la Serralada Litoral
Tel. 937 540 024
p.slitoral@diba.cat

Com arribar-hi: podeu consultar tota la informació sobre 
els punts de trobada d’inici de les passejades i com  
arribar-hi a: www.aulabgt.com/serraladalitoral

©  Jordi Folch
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Març

© CPSL

Hora i punt de trobada: 10 h, a la cruïlla de  la carretera de la Roca i el GR-92 

Recorregut: Coll de Sant Bartomeu - Font i ermita de Sant Bartomeu - Roca de 
Contravent - Mirador de Céllecs - Poblat del turó de Céllecs - Font del Porc - Can 
Nadal - Molí de Can Tarascó - Pou de Can Cabanyes - Coll de Sant Bartomeu 

Durada: 3 h  Distància: 9,03 km  Desnivell: 526 m

Conèixer la història i natura que ens envolta és important 
per entendre com és el lloc on vivim ara. En aquest itinerari 
podrem aprendre’n molt d’aquestes dues coses.

Poblat ibèric de Céllecs  
Òrrius                                                                                                         

10
DISSABTE

Hora i punt de trobada: 10 h, a Alella Park (final del carrer Salvador Espriu)

Recorregut: Pedrera - Dolmen Can Gurri - Font de Can Gurri - Font de la Teresa - 
Poblat Ibèric de Castellruf - Dolmen Castellruf - Turó de Galzeran 

Durada: 3 h  Distància: 7,1 km  Desnivell: 280 m

Seguint l’itinerari anirem fent un seguit de proves que 
haurem de resoldre, individualment o en grup, amb el 
nostre Instagram i fotografiar els elements que el guia ens 
proposarà trobar. És un ral·li fotogràfic per fer amb telèfon 
mòbil amb Instagram instal·lat amb connexió de dades, en 
què hi podran participar també els més petits.

La Serralada Litoral via Instagram: 
ral·li fotogràfic  
Alella - Santa Maria de Martorelles                                                                                                        

25
DIUMENGE
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Hora i punt de trobada: 9.30 h, a la riera de Teià (plaça Catalunya) 

Recorregut: Teià - El Sagrat Cor - Refugi de la Ferreria del Vedat - Rocs d’en Flores 
- Teià

Durada: 4 h  Distància: 7,94 km  Desnivell: 380 m

Abril

Passejada pels voltants de Teià on podrem conèixer el 
seu entorn: pedreres, conreus, fonts, un gran nombre 
d’elements d’interès històric, paisatgístic i geològic. Hi 
ha pendents forts però els farem a poc a poc: apte per a 
sèniors. L’esmorzar és optatiu i el porta cada participant.

L’entorn de Teià 
Teià

8
DIUMENGE

© CSPL

Hora i punt de trobada: 10 h, a la Cadira del Bisbe

Recorregut: Cadira del Bisbe - Sant Mateu 

Durada: 2 h  Distància: 2,88 km  Desnivell: 234 m

La història de l’esquirolet del parc. Un itinerari a través 
d’un conte per als més petits de casa. Anirem descobrint 
el camí amb les diferents aventures del nostre amic Oriol 
l’Esquirol fins arribar a Sant Mateu per participar a la 
Matinal del Parc, una festa per a petits i grans.

Oriol, l’Esquirol   
Premià de Dalt                                                                                                       

29
DIUMENGE
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Maig
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Hora i punt de trobada: 10 h, a la urbanització La Pineda al turó de Can Gol 

Recorregut: Dolmen de Can Gol I i II - Pedra de les Creus - Bassa de Senglars - 
Pedra de l’Elefant i l’Esfinx - Bassa de Ca l’Argent - Dolmen de Cèllecs - Pedra de les 
Orenetes – Roca Foradada de Can Gol - Punt de sortida 

Durada: 3 h  Distància: 7,27 km  Desnivell: 272 m

Una ruta que ens sorprendrà. Un camí ple d’històries, 
llegendes i màgia que no ens deixarà indiferents. 
Descobrirem dòlmens, la Pedra de les Creus misterioses  
i les escultures del Bosc Màgic.

Prehistòria, màgia i llegendes   
La Roca del Vallès - Vilanova del Vallès                                                                                                         

5
DISSABTE

Hora i punt de trobada: 10 h, a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt

Recorregut: Vilassar de Dalt - Ermita de Sant Salvador - Can Boquet - Roca d’en 
Toni - Vilassar de Dalt 

Durada: 3 h  Distància: 5,8 km  Desnivell: 276 m

Joc de pistes que ens portarà a conèixer la història i la 
prehistòria de la Serralada Litoral. Grans i petits aniran 
descobrint reptes en què, de forma divertida, descobriran 
qui i com s’havia viscut antigament en aquest territori.

Descobrim la història i la prehistòria   
Vilassar de Dalt                                                                                                        

27
DIUMENGE
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Hora i punt de trobada: 20 h, a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès

Recorregut: Ajuntament - Cova de la Gruta - Cova de l’Escarpat - Turó de Can 
Nadal - Cova de Can Nadal - Ajuntament 

Durada: 3,5 h  Distància: 9,2 km  Desnivell: 246 m

Quin misteri ens amaga la cova de Can Nadal aquesta 
nit? El descobrirem tot seguint unes pistes i resolent unes 
proves... de ben segur que no ens deixarà indiferents 
aquesta aventura! Cal portar llanterna o frontal i armilla 
reflectant. A cada grup hi haurà d’haver alguna persona 
major d’edat responsable.

El misteri de la cova de Can Nadal 
Joc de pistes nocturn   
Vilanova del Vallès                                                                                                        

16
DISSABTE

Juny

Hora i punt de trobada: 10 h, a la cruïlla dels carrers Til·lers i Quatre Camins 

Recorregut: Cabrils - Laberint - Cabrils 

Durada: 3 h Distància: 3 km Desnivell: 216 m

Farem un petit itinerari, apte per a sèniors, amb activitats 
divertides i relaxants per entrar en contacte amb la natura 
i desconnectar del dia a dia. Arribarem fins al Laberint de 
Cabrils on podrem connectar amb la seva màgia.

Connectem-nos al bosc  
Cabrils                                                                                                       

2
DISSABTE
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Juny

Hora i punt de trobada: 20.30 h, a la Biblioteca de Cabrera de Mar 

Recorregut: Cabrera de Mar - Turó dels Oriols - Castell de Burriac - Font Picant - 
Cabrera de Mar

Durada: 3 h  Distància: 5,2 km  Desnivell: 266 m

Descoberta nocturna del castell de Burriac, per a tots els 
públics. Cal portar llanterna o frontal, armilla reflectant i 
sopar. Un cop arribem al castell soparem tots junts sota els 
estels. No us deixeu el frontal!

Descoberta nocturna a Burriac  
Cabrera de Mar                                                                                                         

30
DISSABTE

©  Jordi Folch
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Juliol

Hora i punt de trobada: 20 h, al Centre Cultural de Vallromanes 

Recorregut: voltants de Vallromanes  

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.

Nit de ratpenats  
Vallromanes

7
DISSABTE

© Carles Flaquer

Hora i punt de trobada: 20.30 h, al Centre d’Informació de la Creu de Can Boquet

Recorregut: Centre d’Informació de la Creu de Can Boquet - Roca d’en Toni - 
Centre d’Informació de la Creu de Can Boquet  

Durada: 3 h  Distància: 1,6 km  Desnivell: 58 m

Coneixes les històries que hi ha darrera cada constel·lació? 
Passejarem sota la màgica nit per poder observar els 
estels i escoltar les històries que s’amaguen darrera de les 
seves formacions. Cal portar llanterna o frontal i armilla 
reflectant.

Nit sota els estels    
Vilassar de Dalt                                                                                                        

14
DISSABTE
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Setembre

Enodescoberta de la Serralada Litoral 
Alella

16
DIUMENGE

Hora i punt de trobada: 10 h, a la cruïlla dels carrers Selva i Vallespir 

Recorregut: Font del Fonoll - Pi Bord d’Alella - Font del Sarau - Barraca de vinya - 
Font de l’Esquerda - Font dels Eucaliptus - Font del Safareig - Barraca de vinya

Durada: 3 h  Distància: 5,15 km  Desnivell: 212 m

Visitarem els voltants d’Alella tot passejant i descobrint-ne  
l’entorn amb les fonts, vinyes, barraques de vinya... 
Aprendrem sobre els elements naturals que hi trobem i 
coneixerem l’evolució paisatgística al llarg dels anys.

© CPSL

Hora i punt de trobada: 10 h, a l’Ajuntament d’Òrrius 

Recorregut: voltants d’Òrrius 

Durada: 3 h 

(Sortida relacionada amb el monogràfic: Remeis de tardor 23-9-2018)

Descobrirem les plantes aromàtiques i medicinals que 
podem trobar a la Serralada Litoral. Aprendrem a 
reconèixer-les i com se n’ha de fer la recol·lecció, així com 
també els seus usos més comuns. 

Plantes aromàtiques i medicinals   
Òrrius                                                                                                         

22
DISSABTE
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Setembre

Passejada tranquil·la per la prehistòria  
La Roca del Vallès

29
DISSABTE

Hora i punt de trobada: 10 h, a l’Ajuntament de la Roca del Vallès 

Recorregut: La Roca del Vallès - Antic forn de terrissa - Font, dolmen i Roca 
Foradada de Can Planes - Pedra de l’Escorpí - Font de la Mansa - Pi i roure de la 
Mansa - Poblat de Can Santpere - Sant Pere del Bosc - La Roca del Vallès

Durada: 3 h  Distància: 7,09 km  Desnivell: 204 m

Descoberta d’alguns dels elements prehistòrics que tant 
representen la Serralada Litoral. Serà una passejada 
tranquil·la, apta per a sèniors.

© CPSL
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Octubre

© CPSL

Hora i punt de trobada: 10 h, a la font Picant d’Argentona 

Recorregut: Font Picant (Argentona) - Font del Mig - Font de les Sureres - Font de 
l’Esquirol - Font del Grup - Font del Ferro - Font Picant (Argentona) 

Durada: 3 h  Distància: 4,55 km  Desnivell: 125 m

Itinerari sensorial. Tot descobrint les diferents fonts 
descobrirem els diferents sentits: tacte, olfacte, gust, oïda  
i vista. A través de jocs i d’elements de la natura posarem 
a prova els nostres sentits.

Font a font, sentit a sentit
Itinerari sensorial   
Argentona                                                                                                         

7
DIUMENGE

Orientem-nos al bosc!   
Vilanova del Vallès                                                                                              

20
DISSABTE

És important saber-se orientar al bosc. Ho aprendrem a 
fer amb mapes i brúixola, però també a saber-ho fer sense 
aquests mitjans, només amb l’observació dels elements 
que ens pugui oferir la natura. Aquest aprenentatge el 
durem a terme seguint tots junts un itinerari i després, per 
grups, posant en pràctica el que haurem après.

Hora i punt de trobada: 10 h, a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès

Recorregut: voltants de Vilanova del Vallès 

Durada: 3 h 
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Octubre

© CPSL

Hora i punt de trobada: 10 h, a l’Ajuntament de Martorelles 

Recorregut: voltants de Martorelles 

Durada: 3 h 

Aprendrem a identificar les diferents plantes, arbustos 
i arbres que formen part de la Serralada Litoral. Farem 
fotografies dels que anem identificant i, entre tots, crearem 
un herbari virtual, via Instagram, que podrem consultar en 
qualsevol moment. Cal portar telèfon mòbil amb Instagram 
instal·lat.

Herbari virtual via Instagram    
Martorelles                                                                                                         

27
DISSABTE
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Hora i punt de trobada: 10 h, a la plaça de Joan Matons

Recorregut: Santa Maria de Martorelles - Font Sunyera - Font de Sant Domènec  
i el Ca - Font de la Teula - Font de la Mercè - Can Girona - Cementiri - Santa Maria 
de Martorelles

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

Novembre

© CPSL

Com n’és d’important, l’aigua, a la Serralada Litoral? 
En descobrirem la importància així com els ecosistemes 
presents. I és que cada gota d’aigua està plena de vida!

Ecosistemes aquàtics  
Santa Maria de Martorelles                                                                                                            

10
DISSABTE

L’aventura del castell de Sant Miquel  
Montornès del Vallès                                                                                            

24
DISSABTE

Hora i punt de trobada: 10 h, a la plaça del Pintor Joaquim Mir

Recorregut: Montornès - Castell de Sant Miquel - Montornès  

Durada: 3 h  Distància: 7,14 km  Desnivell: 319 m

Joc de pistes: els habitants del bosc ens han deixat un 
missatge... ens demanen que els ajudem a salvar el bosc! 
Per fer-ho haurem d’aconseguir arribar al castell de Sant 
Miquel, però no hi podrem arribar de qualsevol manera, 
haurem d’anar seguint les indicacions que ens han deixat  
a la seva carta i fer tot el que ens demanen.



15

© CPSL

Al Montcabrer: bruixes i llegendes   
Cabrils                                                                                            

15
DISSABTE

Hora i punt de trobada: 10 h, a la plaça de l’Església

Recorregut: Cabrils - Turó de l’Infern - Pedra de l’Elefant - Creu de Montcabrer  

Durada: 3 h  Distància: 5,7 km  Desnivell: 170 m

Anirem fins a la creu de Montcabrer, la muntanya 
emblemàtica de Cabrils. Durant el trajecte anirem 
coneixent llegendes i històries de bruixes.

Desembre

Hora i punt de trobada: 10 h, a la central elèctrica

Recorregut: Central elèctrica - Font de Sant Mateu - Ermita de Sant Mateu - Central 
elèctrica

Durada: 3 h  Distància: 2,7 km  Desnivell: 60 m

Itinerari d’interpretació natural i paisatgística. Sant Mateu, 
el punt més alt de la Serralada Litoral maresmenca, 
gaudeix d’unes vistes molt privilegiades. Durant tot el camí 
en podrem anar descobrint la geologia i la vegetació.

El paisatge des de Sant Mateu  
Premià de Dalt                                                                                                         

2
DIUMENGE
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Altres activitats de divulgació 
i educació ambiental

Monogràfics i tallers adreçats a la divulgació i 
l’aprofundiment de temes relacionats amb el medi 
natural. Es duran a terme en equipaments dels municipis 
consorciats. El preu de l’activitat correspon al material 
emprat.

Abelles a Can Parcala 
Argentona Visita a l’apiari de Can Parcala on es 
duu a terme el projecte ecosocial de la Fundació 
Maresme. Gratuïta. Cal portar pantaló de recanvi, 
sabata alta i una cantimplora, i informar de 
possibles al·lèrgies a plantes o insectes

Fotografia de la natura i paisatge  
de la Serralada Litoral 
Premià de Dalt Iniciació a la fotografia de natura. 
Gratuïta

Fem nius per als ocells en família 
Teià Construcció d’un niu a partir d’un brik. Preu: 
2 euros. Cal portar un brik

Descoberta d’ocells de la Serralada 
Litoral 
Cabrera de Mar Passejada d’observació i escolta. 
Gratuïta

La pagesia i el calendari  
Montornès del Vallès Les fases de la lluna i la 
seva influència al calendari del pagès. Disseny 
d’un calendari i d’un planter. Activitat gratuïta del 
Dia Europeu dels Parcs

14
ABRIL

21
ABRIL

19
MAIG

20
MAIG

26
MAIG
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Les flors: catifes naturals i catifes  
de Corpus 
Cabrils Creacions amb flor seca i impressions de 
natura. Preu: 2 euros

La prehistòria en família 
La Roca del Vallès Taller d’eines i tècniques 
prehistòriques. Preu: 2 euros

Els nostres bolets 
Vallromanes Descoberta, recol·lecció i classificació 
dels bolets de la serralada litoral. Porteu el cistell. 
Gratuïta

Creació de natura 
Martorelles Creativitat amb elements naturals: 
mòbils, collages, escultures, penjolls... Cal portar 
fulles seques, pals, pedres, pinyes... Gratuïta

Remeis de tardor 
Òrrius La farmaciola natural. Preu: 2 euros

3
JUNY

9
JUNY

18
NOVEMBRE

28
OCTUBRE

23
SETEMBRE

Altres activitats de divulgació 
i educació ambiental
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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  
www.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 www.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 www.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)

Informació
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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 · www.parcs.diba.cat

www.parcs.diba.cat/web/agenda Opineu sobre els parcs
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