
petits 
3 a 8anys
 excursió 
 al pantà
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excursió al 
pantà de 
can Borrell
una oportunitat 
per apreciar la 
diversitat de 
l’entorn natural

presentació
L’itinerari ens permet anar per una antiga 
via romana amb vestigis històrics com un 
forn ibèric o una ermita romànica.  Conei-
xerem també un pantà i la seva funció, i a 
més veurem un exemple de defensa de la 
natura amb el Pi d’en Xandri. 

objectius
1 Reconèixer el paisatge de la Serra de  
 Collserola i valorar els seus elements  
 naturals i culturals.
2 Apreciar el llegat històric i cultural, 
 i manifestar responsabilitat en la 
 seva cura. 
3 Reconèixer i apreciar a través dels  
 sentits, la diversitat d’objectes 
 de l’entorn que ens envolta.
4 Relacionar-se amb respecte i 
 amabilitat.

El nostre recorregut és el més antic que 
travessava la Serra de Collserola, doncs 
per aquí passava la via romana de Barci-
no a Sant Cugat. En aquesta ruta es van 
edificar construccions importants com 
el forn ibèric, que conserva les cambres 
de cocció i de foc, i l’ermita romànica 
de Sant Adjutori de planta circular. Can 
Borrell és una masia que encara té ús 
agrícola i s’utilitza com a restaurant.

plantejament 
general de 
l’excursió
. Punt de partida: mercat de la Torre 
Blanca, a Sant Cugat del Vallès.

. L’excursió presenta un desnivell suau 
de 50 m i l’itinerari es pot fer en 2 hores 
sense comptar les aturades.

. El primer espai que trobarem serà la 
Riera de Sant Medir, on podem fer una 
descoberta de la seva vegetació de ri-
bera i, si és primavera, escoltarem algun 
rossinyol. Una mica més a l’esquerra 
trobarem al mig d’un camp el conegut 
Pi d’en Xandri, que és un pi de més de 
250 anys, apuntalat per l’estima del  
veïnat després de ser ferit en un acte  
de vandalisme. Poc després arribarem 
a la masia de can Borrell, i tot seguint el 
GR ens arribarem fins el Pantà de Can 
Borrell amb un ambient humit i boirós.

. Si tornem cap a Can Borrell, després 
d’haver vist el pantà, podrem seguir per 
un corriol cap a l’ermita de Sant Adju-
tori i el forn ibèric, on podem explicar 
els usos del forn a partir dels elements 
més ben conservats.

. El retorn és pel mateix camí.

activitat


