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’Anell Verd serà un itinerari natural únic en l’entorn
metropolità de Barcelona. Per un costat, per la forma circular, que en el futur facilitarà l’accés al recorregut complet des de diferents punts. Per un altre costat,
perquè connectarà fins a quatre ecosistemes diferents: el
parc fluvial del Llobregat, les àrees forestals de Sant Ramon
i Santa Bàrbara, la zona agrícola i el nucli urbà.
Les obres han començat amb la millora dels tres camins
de la muntanya de Sant Ramon (camí dels Canons, camí
de la Font de Golbes i camí del Cordal), i es faran durant
el mes d’octubre. Les tasques previstes són regularitzar
el ferm, posar baranes de
seguretat, millorar la canalització de l’aigua de pluja i
adequar i ampliar les zones
d’estada i estacionament de
l’ermita de Sant Ramon i la font de Golbes.
A partir del novembre s’executaran la resta de les obres
de la primera fase, que es preveu que finalitzin cap a finals de 2011. Inclouen actuacions tan destacables com
la construcció d’un pont entre la vall de Can Carreres i la
muntanya de Sant Ramon (a l’estret de Roques), la continuació del camí fluvial del Llobregat fins a arribar a la riera
de Can Soler i la creació d’una zona d’estada a l’entorn de
la masia Can Palós. En una segona fase, més endavant, el
camí s’allargarà des del parc de la Muntanyeta fins al riu
per completar la forma circular del recorregut.

L’APUNT

eL CAMÍ CONNECTA
QUATRE ECOSISTEMES

EL RECORREGUT, únic en l’entorn metropolità de
barcelona, connectarà els ecosistemes fluvial,
forestal, agrícola i urbà de sant boi

cOMENCEN LES OBRES
DE L’ANELL VERD, UN
CAMÍ CIRCULAR DE
20 KM pels INDRETS
d’interès natural

aquest setembre van
començar les obres del
camí natural l’anell verd.
serà un recorregut
circular de 20 km de
longitud que CONNECTARÀ
els llocs d’interès
natural deL MUNICIPI (el
riu, la zona forestal, els
camps) i els equipaments
ambientals (com l’ermita
de sant ramon o la
futura Casa de natura de
can palós). vianants i
ciclistes hi podran gaudir
de la riquesa natural de
sant boi.

La natura a prop de casa
L’Anell Verd és la peça principal del treball que l’Ajuntament
du a terme per posar a l’abast de la ciutadania la riquesa
mediambiental de Sant Boi, un municipi metropolità singularment envoltat de natura.

L’ANELL VERD, EN XIFRES

La masia Can Palós és
un dels equipaments per
on passarà el recorregut
de l’Anell Verd

del recorregut (primera fase): 20 km
∂Longitud
màxim: 289 m
∂Desnivell
Amplada
mitjana:
∂4 m (zona forestal) 2 m (zona fluvial),
∂Extrems del recorregut (primera fase):
passera del riu Llobregat (km.0) - parc de la Muntanyeta
setembre 2010-novembre 2011
∂Terminis:
850.000 euros
∂Pressupost:
Finançament:
Ministeri de Medi Ambient
∂Segona fase: parc
de la Muntanyeta-passera del riu
∂

PUNTS D’INTERÈS DE L’ITINERARI
del riu Llobregat
∂Llera
Riera
Can Soler
∂ColòniadeGüell
∂Can Ros del Llor
∂Can Palós
∂Pi de Can Cartró
∂Pedres Blanques
∂Vall de Santa Bàrbara
∂Camí del Puig de l’Angle
∂Estret de Roques
∂Camí del Cordal de Sant Ramon
∂Muntanya de Sant Ramon (Montbaig)
∂Ermita de Sant Ramon
∂

