el recorregut
Recorregut que ens permet gaudir
d’una multiplicitat d’ambients.
Des del bosc de ribera al bosc
mediterrani, passant per la plana
agroforestal del sud de l’Ametlla.
Aquesta diversitat d’hàbitats en
un espai tant reduït és excepcional
i permet acollir una gran riquesa
d’espècies animals i vegetals.
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D’altra banda, el paisatge,
modelat per l’home al llarg
de la història i per a obtenir-ne
el màxim rendiment econòmic
–collites, fusta, productes del
bosc i caça–, integra elements
de caire emblemàtic com els
arbres monumentals.
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distància total 5,5 km
desnivell 71 m
dificultat baixa
temps aproximat 2 hores

ajuntament

CITA

punts d’interès
1.
2
3
4

Font de can Draper
Font del Desmai
Camí ral de Santa Eulàlia
Bassa de can Plantada

CITA
(Centre d’interpretació
del territori de
l’Ametlla del Vallès)
Ptge. del Pi 10-12 (Can Camp)
T 93 843 03 37
08480 l’Ametlla del Vallès
cita@ametlla.cat

Ajuntament
Plaça de l’Ajuntament, 1
08480 l’Ametlla del Vallès
T 93 843 25 01
ametlla@ametlla.cat
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recorreguts per l’ametlla

la biodiversitat
i els arbres
monumentals
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Font de Can Draper
Situada al bell mig del torrent de can Draper dins un espai
semicircular, amb parets de pedra i totxo. Contenia un banc i una
taula de pedra on s’hi feien berenades familiars. També era un lloc
habitual de festes populars i sardanes.
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Font del Desmai
Restes d’una antiga font a l’est de can Diví del Sot i a tocar del
torrent. Era un indret d’esbarjo de les famílies pageses. La font
recollia aigua del torrent i omplia una bassa rectangular a recer
d’un gran desmai (Salix babylonica). Es va destruir durant les
obres d’urbanització de can Diví a final del segle XX.
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Camí Ral de Sta. Eulàlia
Antic camí entre l’Ametlla del Vallès i el rieral de Santa Eulàlia
de Ronçana. Té dues variants: la primera connecta directament
l’Ametlla amb el rieral –un tram del camí ramader que connectava
la plana vallesana amb el pla d’Anyella, entre el Ripollès i la
Cerdanya–; la segona fa un tomb i passa per can Diví i can Camp.

4

A

Bassa de Can Plantada
Situada a uns 250 metres al nord-est de la masia de can Plantada,
a prop del torrent. De forma circular i amb una capacitat d’uns
1,5 milions de litres. S’omplia amb aigua de la mina de can Plantada
i permetia regar bona part de les terres de la finca per mitjà d’un
complex sistema de recs.
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Arbres monumentals
A. Pi de la font de can Draper.
Pi pinyer (Pinus pinea) d’uns 130
anys i entre 30 i 40 m d’altura.
B. Alzina i roure de la
font de can Draper. Alzina
(Quercus ilex) d’uns 135 anys i
35 m d’altura; i roure (Quercus
pubescens) d’uns 110 anys i 35
m d’altura.
C. Àlbers del sot d’en Torres.
Àlbers (Populus alba) d’uns 150
anys i de 30 a 35 m d’altura.
D. Roure del camí de can Diví
a can Plantada. Roure (Quercus
pubescens) d’uns 80 o 90 anys i
de 10 a 12 m d’altura.
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E. Lledoners de can Plantada.
Conjunt paisatgístic de 17
lledoners (Celtis australis)
disposats a banda i banda del
camí de can Plantada a can Gafa.
F. Roures del torrent de can
Plantada. Conjunt de 8 roures
(Quercus pubescens) d’entre 70
i 150 anys i de 10 a 15 m d’altura.
G. Boix grèvol de can Guineu.
Boix grèvol (Ilex aquifolium)
situat darrera la masia de can
Gat. La seva situació li ha permès
créixer en un clima advers.
H. Roure del camí de can
Guineu. Roure (Quercus
pubescens) d’entre 50 i 70 anys
i 7 m d’altura.
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