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RUTA FAMILIAR

RUTA PELS VOLTANTS DEL RIU LLOBREGAT

2,4 km

50 minuts
Alt. mín. 209 m

Alt. màx. 220 m

Desnivell mínim

Oliveres

Barraca
de pedra
seca

Desnivell mínim

Pont de Sant Benet
Zona amb fòssils
Horts de la Cuina
Vinyes

Mirador de l’Angle

Oliveres Horts de l’Angle

Barraca
de pedra
seca

Mirador de l’Angle

Vinyes

Alt. màx. 240 m
Navarcles

A la part del riu, es poden observar ocells
aquàtics com ànecs collverds, bernats pescaires
o corbs marins.

Pont de Sant Benet

5,5 km

2,5 hores
Alt. mín. 209 m

Apte per a famílies amb nens, amb un petit
tram d’escales en sortir de l’hotel. Exceptuant
un petit tram pedregós (uns 30metres de llarg)
al camí del riu, la resta del recorregut és apte
per fer amb cotxet.

Navarcles

Horts de la Cuina

Recorregut agradable i planer que ens acosta
al meandre del riu Llobregat.

Horts de l’Angle

Recorregut centrat al voltant del riu Llobregat
i molt fresc a l’estiu. El tram des del pont de
les Generes fins al pont de Sant Benet és un
corriol estret on cal vigilar les relliscades. A
la tardor i primavera trobareu petites cortines
d’aigua a les baumes. Hi pot haver algun petit
tram amb fang.
Sota dels camps de cultiu de Navarcles hi ha
uns quants afloraments de fòssils (Nummulits).
Recomanable dur pantalons llargs per evitar
esgarrinxades amb la vegetació. A la part del
riu, es poden observar ocells aquàtics com ànecs
collverds, bernats pescaires o corbs marins.
No apte per a cotxets.

Monestir de
Sant Benet

Fundació Alicia
La Fàbrica
Horts d’Aprendre

Fundació Alicia
Monestir de
Sant Benet
La Fàbrica
Pont de les Generes
Horts d’Aprendre

Font dels Burjons

VOLTA PAISATGÍSTICA (APTA AMB BICICLETA PER ALS MÉS EXPERIMENTATS)
7 km

3 hores (a peu)
Alt. mín. 210 m

Alt. màx. 302 m

Desnivell moderat

Navarcles
Pont de Sant Benet
Horts de la Cuina

Vinyes
Mirador de Sant Benet

Oliveres

Mirador de l’Angle
Horts de l’Angle

Barraca
de pedra
seca

10,4 km

4 hores (a peu)
Alt. mín. 210 m

Alt. màx. 302 m

Pont de Sant Benet
Horts de la Cuina
Vinyes
Mirador de Sant Benet

Oliveres
Barraca
de pedra
seca
Fundació Alicia
Monestir de
Sant Benet

La Fàbrica
Horts d’Aprendre
Horts d’Aprendre
Barraca
de pedra
seca

Pont de les Generes

Font dels Burjons
Pont de les Generes

Font dels Burjons

Desviament

Barraca
de pedra
seca

Desnivell moderat

Navarcles

Es pot fer amb bicicleta, tot i que el corriol de
descens fins al pont de les Generes pot ser una
mica complicat per als menys avesats a circuits
de muntanya.

Fundació Alicia
Monestir de
Sant Benet

Recorregut amb vistes. Comença amb una
pujada per la pista fins al mirador de Sant
Benet per continuar per un corriol que baixa
zigzaguejant fins al pont de les Generes, al
riu Llobregat. Un cop creuat el riu, ressegueix
una pista de terra, travessa uns camps amb
bones vistes al Monestir, la muntanya de sal
i el Pirineu, per continuar més o menys planer
fins a fer la volta al meandre. La tornada és per
Navarcles, creuant els camps de cultiu propers
al pont de Sant Benet.

VOLTA LLARGA (ESPECIAL PER A RUNNERS)

Desviament
Desviament

Mirador de l’Angle
Horts de l’Angle

La Fàbrica

Recorregut llarg que combina trams de pista amb
corriols més tècnics. Comença amb la pujada
per la pista fins al mirador de Sant Benet per
continuar per un corriol que baixa zigzaguejant
fins al pont de les Generes. Un cop creuat el
Llobregat, ressegueix una pista de terra enfilantse direcció a la riera de Mura. Gaudireu de
grans vistes cap a la vall del costat i també cap
al Monestir, la muntanya de sal i el Pirineu. Un
cop arribats a la carena, heu de retornar cap a la
vall de Sant Benet a través d’un pista primer i un
corriol després que baixa en diagonal (atenció al
desviament!). El retorn és per Navarcles, creuant
els camps de cultiu propers al pont de Sant Benet.
Es pot fer amb bicicleta, tot i que els corriols
de descens poden ser complicats per als menys
avesats a circuits de muntanya.

