FITXA ITINERARI
Nom de l’excursió
Pujada al Pi Tallat
1. Resum de l’excursió
El Pi Tallat és el punt més elevat de Sant Andreu de la Barca, és el cim de Sant Andreu.
Durant l'excursió gaudirem de diferents paisatges ( color rogenc de la terra, trams de bosc
ombrívol i tancant, d'altres obert i assolellats) i vistes panoràmiques de la Serralada Prelitoral i
de Montserrat.

2. Fitxa bàsica
Edat Recomanada*

De 7 a 10anys

Dificultat**

baixa

Distància total

7 km.

Punt Sortida

Plaça de la Pau

Punt Arribada

Parc de Can Preses

Desnivell

207 m.

Població propera

Sant Andreu de la Barca

Alçada màx.

265 m.

Comarca

Baix Llobregat

Alçada mín.

44 m.

Època recomanable

Tot l'any

Temps estimat

3h

Adaptada per a persones amb discapacitat (S/N)
Accés amb
transport públic

N

FGC fins al mateix poble ( dues parades
)
Bus Soler i Sauret Línees Martorell i el
Palau

Observacions

No és una ruta circular però si es vol es
pot fer circular.
Opció de dinar la Parc de Can Preses

* Edat recomanada. Taula orientativa d’edats:
Petits
Mitjans
Joves

Edat
3-8 anys
8-12 anys
12-17 anys

Marxa efectiva
Fins a 2 hores i 30 minuts
Fins a 4 hores i 30 minuts
Fins a 7 hores

Desnivell
Fins a 500m.
Fins a 800m.
Fins a 1.300m.

Pesos motxilla
Fins a 4 kg
Fins a 8 kg
Fins a 12 kg

** Dificultat. Sempre respecte a l’edat recomanada:
Baixa
Mitja
Alta

Itinerari curt, amb poc desnivell i sense dificultat per a l’edat recomanada
Itinerari que presenta algun desnivell sobtat, o una durada notable.
Itinerari que presenta trams difícils (passos aeris, grimpades,...), o de desnivell i durada exigent per a l’edat recomanada.

Edat Recomanada*

De 3 a 6 anys

Dificultat**

baixa

Punt Sortida

Av. Bonaventura Pedemonte ( parc)

Distància total

5,5 km.

Punt Arribada

Parc de Can Preses

Desnivell

207 m.

Població propera

Sant Andreu de la Barca

Alçada màx.

265 m.

Comarca

Baix Llobregat

Alçada mín.

59 m.

Època recomanable

Tot l'any

Temps estimat

2h 30 min

Adaptada per a persones amb discapacitat (S/N)
Accés amb
transport públic

N

FGC fins al pateix mateix poble ( dues
parades )
Bus Soler i Sauret Línees Martorell i el
Palau

Observacions

No és una ruta circular però si es vol es
pot fer circular.
Opció de dinar la Parc de Can Preses

3. Els tags de l’excursió
Informació útil per a fer la recerca i tria de l’excursió. Marcar totes les opcions que descriguin la ruta (moltes no són excloents)

X

Ruta circular

Ruta lineal

X

Bones vistes

Paisatges pintorescos

Rius

Llacs i estanys

X

Boscos

Prats de pastura

Cims

Alta Muntanya

Castell

Ermita

4. Mapes i Tracks de l’excursió
Per la variant adreçada a infants de 7 a 10 anys
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&id=12465035&measures=off&tit
le=off&near=off&images=off&maptype=S%22%20width=%22500%22%20height=%22400%22%
3E%3C/iframe%3E%3Cdiv%20style=%22background-color:#fff;color:#777;#font-size:11px;lineheight:12px;">Powered by <a style="color:#06d;#font-size:11px;line-height:12px;"
target="_blank" href="http://ca.wikiloc.com">Wikiloc</a></div>
Per la variant adreçada a infants de 3 a 10 anys
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&id=12465035&measures=off&tit
le=off&near=off&images=off&maptype=S%22%20width=%22500%22%20height=%22400%22%
3E%3C/iframe%3E%3Cdiv%20style=%22background-color:#fff;color:#777;#font-size:11px;lineheight:12px;">Powered by <a style="color:#06d;#font-size:11px;line-heigh

5. Recorregut
Per la variant adreçada a infants de 7 a 10 anys
1. Inici a la plaça de la Pau -- direcció estació de FGC
2. Continuar fins a la plaça 11 de setembre
3. Pujar pel carrer Lluís Companys fins arribar a una pista direcció La Soleia.
4. Arribada a la urbanització -- travessar-la fins trobar el camí de sorra rogenc
5. Continuar pel camí fins arribar a una altra zona urbanitzada
6. A la zona urbanitzada continuar pel carrer Creu de Sulsalba fins ala mateixa creu
7. Baixarem uns metres pel carrer Raval de Corbera.
8. Agafar camí que surt a ma esquerra
Cruïlla carrer Raval de Corbera -- l'antic camí de Corbera
9. Fi del camí ample -- cadena
10. Clariana amb vistes panoràmiques
11. Cruïlla camí antic de Corbera -- carretera de Corbera
12. Cruïlla pista forestal -- camí ascens al cim
13. Pi Tallat
14. Camí de baixada fins al Parc de Can Presses
Per la variant adreçada a infants de 3 a 6 anys
1. Cruïlla carrer Raval de Corbera -- l'antic camí de Corbera
2. Fi del camí ample -- cadena
3. Clariana amb vistes panoràmiques
4. Cruïlla camí antic de Corbera -- carretera de Corbera
5. Cruïlla pista forestal -- camí ascens al cim
6. Pi Tallat

6. Fixa’t en...
Predomini del bosc de pi blanc, trobarem ginesta, romaní, gatosa, esparreguera i arítjol.
Si tenim sort podem veure algun esquirol si no, de ben segur que trobarem pinyes menjades.
Podem trobar rastres de senglar i de conill. Als trams més tancats escoltarem els cants de la
merla i de pit-roig.
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