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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.

Ruta blau cel. Entre bosc i conreu

5. La ruta blava.
Itinerari de natura de Can Magrans

Aquesta ruta recorre la part alta del campus, concretament els voltants del turó de Sant Pau (177
m), un dels punts més alts del campus. La ruta segueix l’itinerari de natura de Can Magrans, que ens
permet observar diferents zones de mosaic agroforestal, a més de gaudir de vistes panoràmiques
molt boniques. D’altra banda, seguint una derivació d’aquest itinerari, podem caminar entre
canyissars pel costat del torrent de Can Magrans.
Perfil topogràfic

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

Distància: 1,7 km.
Més informació : www.uab.cat/mediambient

Desnivell acumulat de pujada: 45 m.
Temps: 30 min.

8 min. Deixem la Via Verda i girem a la dreta anant paral·lels a la carretera de Bellaterra a Cerdanyola del Vallès.
A la dreta observem una petita plantació de pi blanc feta per ICONA als anys vuitanta.

Mapa de l’itinerari

10 min. Girem a la dreta (2) i voregem un camp de
conreu que queda a la nostra esquerra. És el camp del
turó de Sant Pau. Ens endinsem dins la pineda.

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

Vista al turó de Sant Pau (en època de roselles)

El ramat de la UAB
pasturant

13 min. Girem a l’esquerra i,
després d’una forta pujada, retrobem el camp del turó de Sant Pau, que queda a
l’esquerra. Som en un punt alçat (3), des d’on es veu una bona panoràmica de
Collserola i, més a l’esquerra, de la serra de la Marina. Al cap de pocs metres de seguir
el camí, girem a la dreta.
15 min. Encreuament (4). Prenem el camí que hi ha a mà esquerra.

Connexió amb la ruta groga. Si seguíssim recte, caminaríem paral·lels al torrent de Can Magrans (a la nostra
dreta), passant per una zona de canyissars i pel costat de les restes d’un jardí amb arbres fruiters (a la nostra
esquerra). Si després giréssim a l’esquerra, podríem connectar amb la ruta groga de dues maneres: o bé prenent
una desviació a mà dreta, que ens portaria a la rotonda de l’eix Central (3 min), o bé continuant pel camí i
arribant al punt d’inici de l’itinerari de natura, molt a prop del pas de vianants que permet anar cap a la Facultat
de Ciències de l’Educació (4 min).
17 min. Després de passar pel llindar de dos camps de conreu (amb el filat de ferro a la dreta), pocs metres més
enllà de l’encreuament, entrem a un lloc on hi ha les restes del que havia estat Can Truita i d’altres cases
d’estiueig. A la nostra esquerra, observem camps de conreu situats
successivament a diferents nivells d’altura. Seguim pel corriol que hi ha a mà
dreta. Passem per un petit pla amb una palmera i, més enllà, per una filera de
xiprers perpendicular al nostre camí. Són restes de Can Truita (5).

Descripció del recorregut
La ruta segueix el sentit contrari de l’itinerari de natura original. L’inici que es proposa és precisament el punt
més alt del campus (185 m), que es troba a la carretera que va de Bellaterra cap a la Facultat de Veterinària i
l’edifici del Rectorat, just a l’entrada del campus. Per sota d’aquesta carretera hi passava l’antic traçat de les vies
de tren dels FGC, que ara correspon a la Via Verda del Vallès. Es pot accedir a aquest punt des de l’estació de
Bellaterra, a través de la Via Verda en direcció a Sant Quirze del Vallès. Aquesta via va paral·lela a la via del tren
uns 250 m, fins a arribar a un pont alçat que la travessa (3 min). Som ara a l’antic traçat del ferrocarril que unia
directament Bellaterra amb Sant Quirze del Vallès. Abans d’arribar al pont per sobre del qual passa la carretera
que va de Bellaterra al Rectorat, pugem per un corriol a mà dreta que ens permet arribar a la carretera i situarnos al punt d’inici (6 min). En aquest punt també s’inicia la ruta groga, que segueix la
carretera en direcció a la Facultat de Veterinària i al Rectorat.
0 min. Travessem la carretera i seguim uns quants metres en direcció al Rectorat.
Prenem el camí que hi ha a mà esquerra i que davalla per retrobar la Via Verda, però
abans d’arribar-hi ens desviem a la dreta per anar seguint el camp de conreu de Villa
Aurora.

Entrada a la ruta

Restes de Can Truita
21 min. Girem a la dreta. A la nostra esquerra hi ha un petit prat i, més enllà,
veiem les cases del turó de Sant Pau i la carretera de Bellaterra a Cerdanyola.
Entrem en una zona boscosa (plantació d’ICONA). A la nostra esquerra, en un pla més enlairat, hi ha el turó de
Sant Pau (177 m).

23 min. Girem a l’esquerra i entrem a una zona plana una mica erma amb alguns pins nans. Continuem pel camí,
deixant petits corriols a banda i banda.
24 min. Bifurcació. Prenem un corriol a mà dreta, que baixa per una zona de bosc d’alzines, pins i llentiscles dens i
ombrívol. La desviació a la nostra esquerra ens conduiria a les cases del turó de Sant Pau. Si prenguéssim aquest
corriol i, abans d’arribar a les cases, ens desviéssim a l’esquerra, arribaríem ben aviat al cim del turó de Sant Pau,
des del qual hi ha una bona panoràmica de les serres de Collserola i de la Marina.
27 min. Arribem a la carretera que connecta l’eix Central amb la carretera de Bellaterra a Cerdanyola del Vallès.
És el punt final del recorregut i coincideix amb l’inici de l’itinerari de natura. Hi ha un plafó informatiu de
l’itinerari. La ruta groga passa per aquest punt (connexió amb la ruta groga).

2 min. Seguint el camí, aviat trobem a la nostra dreta el camp rodó (1), un camp de conreu amb una bella alzina al
mig. Tot seguit, girem 90 o a l’esquerra per anar a trobar la Via Verda, que agafarem cap a la dreta. L’anirem
seguint uns 200 m vorejant un bosc mixt de pins i alzines.

Xarxa de camins del campus de Bellaterra. www.uab.cat/mediambient

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

