Xarxa de camins del campus de Bellaterra

OMA. Elaborat amb MiraMon (a partir de l’ortofotografia de l’ICC de 2009)

Aquesta xarxa de camins està formada per sis rutes que s’endinsen per les tres petites valls
formades per les rieres de Can Miró, Can Magrans i Can Domènec, i que constitueixen bona part del
nostre campus. Cadascuna de les rutes que es proposen es poden recórrer en 25-40 min a bon pas.
Les rutes s’encreuen entre elles directament o per camins de connexió, de tal manera que cadascú
es pot dissenyar l’itinerari segons la pròpia conveniència.

Xarxa de camins del campus de Bellaterra

1. La ruta blau cel. Entre bosc i conreu

La ruta proposada recorre una part del vessant de ponent del campus, la més allunyada de la zona
acadèmica. Aquest itinerari ens permet caminar per zones molt tranquil·les, allunyades del brogit
diari, i al mateix temps tenim l’oportunitat d’observar el mosaic agroforestal característic d’aquesta
ruta. Aquesta és una bona ocasió per a practicar l’exercici verd, una modalitat d’exercici informal en
contacte amb el verd de la vegetació, que produeix una millora notable de la salut fisiològica ja que
redueix els nivells d’estrès i fa incrementar el bon humor i l’autoestima.
Perfil topogràfic

Ruta blau cel. Entre bosc i conreu
Ruta carabassa. L’antic camí a Can Miró, Ho Chi Minh i altres històries
Ruta groga. Un GR molt il·lustrat
Ruta magenta. Racons entre l’acadèmia
Ruta blava. Itinerari de natura de Can Magrans
Ruta vermella. Itinerari de natura de Can Domènec
Via Verda del Vallès
........

Connexions entre rutes

Més informació : www.uab.cat/mediambient
www.greenexercise.org

Distància: 2,2 km.
Desnivell acumulat de pujada: 90 m.
Temps: 30 min.

Mapa de l’itinerari

7 min. Seguim el camí d’on veníem i quan arribem a una cruïlla agafem el camí de l’esquerra. Baixem
lleugerament i passem per damunt de la riera de Can Miró.
Connexió amb la ruta carabassa.Seguim per una forta pujada fins a trobar el camí que va a les cases
Sert i a l’Escola de Postgrau, que seguim uns 20 m després de girar a l’esquerra.
Ens desviem a la dreta per trobar de pujada la carretera que connecta l’estació de FGC de Bellaterra
amb l’Hotel Campus i la Vila Universitària.
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10 min. Continuem caminant uns metres per la carretera fins a
arribar a la torre Vila-Puig (3), seu del Club Universitari UAB,
gestionat per l’Associació d’Amics de la UAB, i lloc d’intensa
activitat d’extensió universitària. Un cop davant de la porta
d’entrada al jardí de la torre, prenem el camí que segueix cap a la
dreta. A la nostra dreta i en un nivell inferior observem un camp
de conreu (el camp de l’estació). Continuem endavant vorejant la
Torre Vila-Puig
torre Vila-Puig, que queda a la nostra esquerra, fins arribar a un
camp de conreu abandonat que creuem passant per la vora esquerra del camp.
Connexió amb la ruta vermella. 14 min. Enllacem amb l’itinerari de natura vermell, pel qual
seguirem uns 300 m.
Seguim per la nostra dreta. Passem pel costat d’un camp de conreu a la
nostra esquerra. Si ens hi fixem podrem veure les restes d’un forn que
data dels anys vuitanta.

Restes d’un forn

Descripció del recorregut

17 min. Pla de Can Domènec. Uns metres abans haurem deixat un corriol que enfila cap a la dreta i
que ens portaria a la torre Vila-Puig. Entrem a una zona de conreu on abans hi havia la masia de Can
Domènec. A la nostra esquerra podem observar entre unes figueres les restes del que,
suposadament, era una bassa per al bestiar. A la dreta veiem una extensa zona de conreu. Girem a
l’esquerra i baixem cap a la riera de Can Domènec tot passant pel mig d’un alzinar. Uns 100 m més
enllà deixem la ruta vermella, que gira cap a la nostra esquerra.
19 min. Creuem la riera de Can Domènec (4) i entrem de ple al bosc
de Bellaterra, un típic bosc mediterrani de pins i alzines. Més
endavant el camí es bifurca. Tot i que pocs metres més endavant els
dos trencalls tornen a confluir, és preferible prendre el de la dreta.

0 min. La ruta té l’inici a la rotonda del campus, al costat de
l’estació de FGC de Bellaterra. Comencem la caminada
prenent el camí de l’esquerra, que va en direcció a Sant Quirze
pel costat de la via del tren. És la Via Verda del Vallès, una part
de la qual coincideix amb la nostra ruta.
3 min. Arribem al pont que creua per sobre les vies del tren i
pel qual continua la Via Verda (1). Abandonem aquesta via i
Via Verda del Vallès en el tram
inicial de la ruta blau cel
seguim endavant, deixant una pista a la dreta. A l’esquerra podem
veure la cotxera d’autobusos de la UAB. Ben a prop trobem un
camp de pastura on sovint va el ramat. Hi ha restes d’una casa d’estiueig al costat d’uns xiprers que
fan de paret vegetal a una palmera molt bonica. És el racó de la calma (2), un bon lloc per a reposar.
Si ens en separem una mica avançant uns metres cap a llevant veurem a un nivell inferior un extens
camp de conreu (el camp de l’hort).
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24 min. Després de passar per una zona de bosc més esclarissat i
deixar un camí a la nostra dreta, arribem a connectar amb la Via
Verda del Vallès, que havíem deixat a l’inici. Estem, doncs, tancant el
circuit. Prenem la Via Verda girant a la dreta per un paratge de pins i
alzines molt bonic, que correspon encara al bosc de Bellaterra (5).
Anem seguint els senyals verds.
Entrada al bosc de Bellaterra

30 min. Arribem a la rotonda de l’estació de FGC de Bellaterra, punt
d’inici i final d’aquesta ruta.

Ajuda’ns a millorar enviant-nos suggeriments o comentaris a medi.ambient@uab.cat

