
3ª Caminada AMPA Menéndez y Pelayo 

Puig Castellar i la solana de la Serra de Marina 

• Dia i hora: diumenge 23 de febrer a les 9h 

• Lloc de sortida: parada Can Zam (metro línia 9) 

• Lloc de tornada: parada  Singuerlin (metro línia 9) 

• Material necessari: roba còmode per caminar, calçat adient (esportives o 
botes de muntanya), impermeable (per si canvia els temps a mig camí) 

• Esmorzar: Portar entrepà o similar (farem una parada a mig camí), aigua. 

• Desnivell: 260 metres 

• Recorregut total: aproximadament 14 km (3h). 

• Qui pot venir?: tots els nois i noies del nostre institut, acompanyats del 
pare, mare..... (ni l’AMPA ni els organitzadors es fan responsables de 
ningú) 

 

Des de la sortida de metro de Can Zam pujarem pel conjunt d’escales 
mecàniques fins Singuerlín, i d’aquí a un corriol que ens portarà a la 
Guinardera i a la Font de l’Alzina. Continuarem pel camí que ressegueix la 
vall del Besòs fins prendre la pista que puja al collet de la Torre dels Frares, 
aquí ens ajuntarem al GR92 (que travessa tot Catalunya paral·lel a la costa) 
Planejarem  fins arribar a un viaró que ens porta a un dipòsit d’aigua des 
d’on gaudirem de les vistes del Pla de Barcelona. Una mica més enllà podrem 
pujar a Puig Castellar (310m.) i observar el poblat ibèric on van viure uns 300 
laietans entre el segle VI aC i el III aC.  
 

Des del punt més alt de l’excursió arribarem fins a Sant Climent, i d’aquí baixarem fins a Sant Jeroni 
de la Murtra (i sabrem perquè Cristóbal Colon va venir directe a aquest monestir en tornar del seu 
primer viatge a Amèrica). Tornarem pel camí de la Torre Pallaresa i a través dels jardins de Torribera  
arribarem fins a la fantasiosa estació de metro de Singuerlín (una de les més fondes d’Europa) 

Per qualsevol dubte, podeu posar‐vos en contacte amb els organitzadors: 

• Carme Valls (2on ESO): cvalls@xtec.cat  

• Oscar Farrerons (1er‐4art ESO, 2on Batxillerat):  oscarfarrerons@yahoo.es 

Si us plau confirmeu la vostra participació. 


