Xarxa de camins del campus de Bellaterra

Connexió amb l’itinerari vermell.
Un cop travessada la riera de Can Magrans i seguint un camí paral·lel, podrem connectar amb l’itinerari vermell.
Prop de l’Enclavament de Bellaterra, seguim el camí paral·lel al torrent a mà esquerra, que està flanquejat a
banda i banda per aurons americans (negundos). La riera de Can Magrans ha de quedar a la nostra esquerra. A la
dreta, passarem per davant de les facultats de Dret, de Ciències i de Biociències.

4. La ruta magenta. Racons entre l’acadèmia

7 min. Passem pel costat de l’edifici Eureka, que queda a la nostra dreta. Aquest edifici és la seu central del Parc
de Recerca de la UAB (PRUAB). A l’esquerra, més lluny, observem l’edifici del SAF i les instal·lacions esportives.
Arribem a una carretera de circumval·lació (rotonda a la dreta). Travessem la carretera i ens trobem a l’esplanada
on hi ha les imponents Columnes d’Andreu Alfaro, identificatives de la UAB. Girem a la nostra dreta i travessem la
carretera que ens duria al castell de Sant Marçal i al Laboratori de Llum de Sincrotró (ALBA).
17 min. Seguint el curs, aigües amunt, del torrent de Can Domènec, que queda a la nostra esquerra, i passant per
un ombrívol bosc de ribera, arribem a la font del Carme, lloc que connecta amb l’itinerari vermell.

Xarxa de camins del campus de Bellaterra
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.

Aquest itinerari ens mostrarà racons singulars de la zona urbanitzada del campus, on es
concentra bona part de l’activitat acadèmica de la UAB. A banda de gaudir de diferents
espècies vegetals presents en les diferents zones enjardinades, en aquest recorregut
també podrem apreciar diferents obres d’art. La ruta recorre part de la vall Moronta, antic
nom de la vall on s’assenten les facultats, els instituts i els altres edificis del campus.
Perfil topogràfic

Ruta blau cel. 2.190 m. Entre bosc i conreu
Ruta carabassa. 2.270 m. L’antic camí a Can Miró, Ho Chi Minh i altres històries
Ruta groga. 2.800 m. Un GR molt il·lustrat
Ruta magenta. 2.325 m. Racons entre l’acadèmia
Ruta blava. 1.730 m. Itinerari de natura de Can Magrans
Ruta vermella. 2.515 m. Itinerari de natura de Can Domènec
Via Verda del Vallès
........

Connexions entre rutes

Distància: 2,3 km.
Més informació :
www.uab.cat/mediambient
i tríptic “Art i natura a la UAB” (Ajt. Cerdanyola del Vallès)

Desnivell acumulat de pujada: 80 m.
Temps: 30 min.

Mapa de l’itinerari

12 min. Ens encaminen cap a la Facultat de Ciències de l’Educació. Un cop hi arribem, entrem per una ampla
graonada a la plaça de les Oliveres, tot just després de passar pel costat d’un imponent xiprer. Travessem la plaça
i sortim per la dreta. Passem per sota l’arc de l’edifici d’Educació per anar , al jardí oriental. Es recomana visitar-lo
en l’època de floració dels cirerers, al començament d’abril.
Connexió amb la ruta groga. Des del jardí oriental i fins al tendal de Lletres coincideixen les rutes groga i magenta.

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

15 min. Voregem l’edifici de la Facultat de Ciències de l’Educació i tornem a la part central del campus Nord. A
l’esquerra i a la zona enjardinada, trobem l’escultura Barcelona Discovery d’Anthony Caro, una obra abstracta
feta de baranes i tubs de ferro forjat. Seguint la zona pavimentada, ens situem davant de la Facultat de Traducció
i d’Interpretació, al pati interior de la qual hi ha el jardí oriental Kokoro, de l’arquitecte Huitxi Suzuki, amb un
disseny que vol representar un punt de trobada entre Orient i Occident.
17 min. Un cop a la sortida de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, ens dirigim cap al tendal de Lletres, lloc
ampli de reunió i de trobada. Abans, però, podem observar l’escultura de basalt, obra de Xavier Corberó, a l’espai
enjardinat de l’entrada del mòdul de recerca A.
19 min. Un cop arribats al tendal de Lletres, girem a la dreta en direcció a la plaça Cívica, seguint el petit talús
sembrat de plantes aromàtiques. Baixem uns quants metres per prendre el segon trencall a la dreta i seguim el
camí que separa el Centre d’Estudis Demogràfics, a la dreta, i l’Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE), a l’esquerra, el
qual ens mena directament al bosquet de l’IAE.

Descripció del recorregut
Aquesta ruta comença a la sortida de l’estació dels FGC del campus, a la banda dels trens que van en direcció a
Barcelona.
3 min. Una lleu pujada ens porta per la pineda del Rectorat, on trobem, a la
dreta, l’escultura d’art conceptual Piano track (1), de fosa i pedra tallada, obra de
Jordi Benito. Som a prop de l’edifici del Rectorat, del qual podem observar el
Piano track
treball de la façana, un mosaic adossat d’Àngel Orensanz que fou protagonista d’un
documental en una Biennal de Venècia, poc després de ser construït (1975). Enfront
observem, enlairat, l’esvelt pi de les tres branques. Baixem uns quants metres anant per sota de la pèrgola d’obra
i travessem l’esplanada del Rectorat per retornar a l’estació dels FGC (6 min). Prenem el pont que passa sobre
l’eix Central i voreja les vies. Cap a la meitat del pont passem ben a prop de l’imponent escut esgrafiat de la UAB,
dissenyat per Josep Maria Subirats. Al final del pont trobem unes majestàtiques escales que ens condueixen al
campus Nord.
10 min. Al final de les escales arribem al turonet herbat de Traducció (2), un bon lloc per agafar una mica d’aire.
Des d’aquest punt podem gaudir de bones vistes del vessant sud de l’antiga vall Moronta, al fons de la qual hi ha
la riera de Can Magrans, cap on ens dirigirem més tard. Encarats al sud veiem, en primer pla, l’edifici de
l’Hemeroteca; més a l’esquerra i en un segon pla, la Facultat de Ciències de la Comunicació i, encara més a
l’esquerra, la de Medicina. Més enllà, a la dreta, es veuen la Vila i l’Hotel Campus i, encara més lluny, es pot
contemplar una ampla panoràmica de la serra de Collserola.

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

22 min. A través d’aquest bosc ombrívol de pins blancs, girant a
l’esquerra, arribem a la plaça Cívica. Baixem per l’ampla rampa de
fusta paral·lela a l’eix Central i, tot seguit, girem a la dreta cap a la
riera de Can Magrans. Abans d’arribar-hi, ens trobem l’escultura
Ars longa vida brevis de Miquel Navarro, feta el 1988 per
commemorar els vint anys de vida de la Universitat. Ens arribem a
la riera, que travessem pel pont de fusta. Just a l’altre vessant, a la dreta,
ens trobem l’escultura Enclavament de Bellaterra, un cargol de bronze
enclavat a terra del qual sobresurt la cabota, obra de Perejaume.

Ars longa vida brevis (esquerra) i
enclavament de Bellaterra
(dreta)

Connexió amb l’itinerari vermell. Un cop travessada la riera de Can Magrans i seguint un camí paral·lel, podrem connectar amb
l’itinerari vermell. Veure descripció al final del document.

30 min. Era de Can Miró. Arribem a l’era d’aquesta antiga masia, ara seu de l’Escola de Postgrau, després de
prendre el vial que condueix a la Facultat de Dret, tot seguint la fila de pollancres de la vorera del carrer. A uns
cent metres i per unes escales i després un camí, enfilem en direcció a Ciències de la Comunicació. Accedim a Can
Miró per una petita pineda que ens mena a l’antiga era, davant mateix de la masia. Abans d’entrar a la pineda hi
ha un petit mirador des d’on es poden observar les plaques fotovoltaiques del terrat de l’edifici central de la
plaça Cívica. Al mirador hi ha un plafó d’informació sobre iniciatives al campus en energia solar. L’era de Can Miró
és un lloc molt agradable i, al bell mig, entre figueres i lledoners, hi ha l’escultura Flat Genesis, de Beberly Pepper.
De l’era surt un camí de baixada que ens mena, uns quants metres més enllà, a la plaça Cívica.
Connexió amb la ruta carabassa. A Can Miró el nostre camí conflueix amb la ruta carabassa.

35 min. Des de la plaça Cívica, enfilem cap a l’estació dels FGC. Passem pel costat de l’edifici de l’Hemeroteca,
davant mateix del qual trobem l’obra d’Antonio Palazuelo, una escultura geomètrica de ferro. Després de passar
per sota les vies del tren, arribem finalment al punt d’inici d’aquest itinerari.

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

