FITXA ITINERARI
Nom de l’excursió
Ermita de Sant Ramón per Camí vell
1. Resum de l’excursió
Excursió fins a un dels cims més alts de la comarca del Baix Llobregat.
Fins arribar a l’Ermita passejarem per boscos de pins, roures, alzines, garrofers, gaudint de la
natura, tot observant i valorant el que tenim al nostre voltant.
2. Fitxa bàsica
Edat Recomanada*

3-5 anys

Dificultat**

Baixa

Punt Sortida

Cantonada C/ Segre amb Av. d’Aragó.
Sant Boi de Llobregat.

Distància total

2,2 km.

Punt Arribada

Ermita de Sant Ramon

Desnivell

145 m.

Població propera

Sant Boi de Llobregat

Alçada màx.

285 m.

Comarca

Baix Llobregat

Alçada mín.

140 m.

Època recomanable

Tardor – Primavera - Hivern

Temps estimat

1’5 hores.

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

Metro L1, fins a Hospital de Bellvitge
Bus L72 – parada Av. Granvia-Hosp. de
Bellvitge fins la parada Av. d’Aragó –
Av. Gral. Prim (direcció Vell de la
Colònia – H. Gral. P.S.St.Joan Déu)

Observacions

* 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

N

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.

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)
Ruta circular
X

Ruta lineal

X

Bones vistes

Rius

X

Llacs i estanys

X

Boscos

Cims

Alta Muntanya

Castell

Paisatges pintorescos
Prats de pastura
X

Ermita

4. Mapes i Tracks de l’excursió
Track de l’excursió
Mapa cartogràfic recomanat

Baix Llobregat 1:50 000

5. Recorregut
1- Caminarem, per l’Av. d’Aragó en direcció N, fins arribar a la cantonada del C/Segre (100m
aprox.)
2- Agafar el C/Segre tot amunt i seguir-lo fins que s’acabi, un cop allà ens trobarem una
cruïlla (agafar la de l’ esquerra i allà es on comença el Camí Vell a l’Ermita de Sant Ramón,
el qual, està asfaltat)
3- Continuem caminant pel Camí Vell a l’Ermita de Sant Ramón (arriba un punt de la pista,
que comença a ser de sorra) fins que arribem a una altre cruïlla, i agafem el camí de
l’esquerre. A pocs metres arribarem fins a l’Ermita de Sant Ramón.
6. Fixa’t en...
Pel que fa al medi natural, hi ha elements destacables amb els quals es poden treballar alguns
sentits: olfacte, tacte, gust... com poden ser els cirerers d’arboç, pins, garrofers, roures,
petjades de porc senglar, les barraques de pedra seca... i els cants dels ocells.
7. L’anècdota
La primera pujada del Carrer Segre fins a arribar a la pista del Camí Vell a l’Ermita de Sant
Ramón és força pendent i amb gran desnivell encara que es puja força bé.
Aconsellem, depenent de la edat, mirar altres rutes alternatives i camins per pujar.
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