
27ª Caminada AMPA Menéndez y Pelayo.  

Sant Pere Màrtir 
 
 

 Dia i hora: diumenge 26 de novembre a les 9:00’ 
 

 Lloc de sortida: parada de tramvia Can Clota (T1,T2,T3). Esplugues 

 Material necessari: roba còmode per caminar, calçat adient (ideal botes de 

muntanya), impermeable (per si canvia el temps a mig camí) i aigua.  

 Esmorzar: entrepans o similars (parada a mig camí).  

 Desnivell: uns 290 metres.

 Recorregut total: 6.4 km. (4:00 h) 
 

 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)..... ex‐alumnes, professores, professors!. 

 

El turó de Sant Pere Màrtir, molt antigament anomenat Puig d’Ossa, delimita 

els termes municipals d’Esplugues, Sant Just Desvern i Barcelona. Un lloc 

estratègic que ha estat sempre desig de fortificacions i esglésies, però que ha 

acabat amb una antena de televisió, i és que el turó sempre ha estat una talaia 

natural per observar la plana del Baix Llobregat i el Barcelonès. Amb aquest 

itinerari descobrirem que amaga la muntanya a més de la seva història 

llunyana. 

Al baixar del tramvia caminem a ponent fins a la rotonda i prendrem 

l’avinguda Països Catalans. Passem per sota l’autopista B-23 i pugem pels 

jardins de Citat Diagonal, per un sender en ziga-zaga ben pavimentat. En els 

jardins podem veure plantes remeieres, ginesta i, fins i tot, alguna plantació 

de cirerers i ametllers. Creuem el carrer de Manuel Floretín i continuem 

amunt: carrer de l’Esmaragda i pel sender en ziga-zaga. La geometria artificial 

de la ma de l’home arriba a la seva fi i ara continuem per un corriol boscà 

sempre en direcció nord. A ma esquerra del nostre sender hi ha un gran sot; 

allà a sota hi ha la font del Xup. Podem baixar per un senderó però després 

hem de  tornar al nostre corriol. 

Continuant a nord i arribem a la plaça Mireia. Hi ha una Àrea de Lleure molt 

freqüentada i la famosa font de la Mandra. Planejant arribem a la pista de 

pujada als dipòsits del Llobregat. Pugem en direcció llevant, passem per 

davant els dipòsits. Es va construir un viaducte de fusta que salva el sot 

passant per davant d’aquesta instal·lació hidràulica. 

A l’esquerra arranca la pista que puja fins a Sant Pere Màrtir. En ziga-zagues 

hem arribat. Al costat nord el turó es pot gaudir de la vall de Sant Just. Hi ha 

una placa del Centre Excursionista Espluga Viva en recordança de l’antiga 

ermita de Sant Pere. També plafons explicatius de la història del turó. 

Continuem rodejant el turó per un corriol ara cap a ponent. Som al morro que 

mira a mar, aquí hi ha les restes de defensa antiaèria de la Guerra Civil. 

Tornem a ser a l’inici. Hem circumval·lat tot el turó, baixarem a sud. Arribem 

al Mirador dels Xiprers. Baixem per l’Hospital Sant Joan de Déu, el Roserar de 

Cervantes i arribem a Zona Universitària. 

 

Per qualsevol dubte poseu‐vos en contacte amb els organitzadors:  

 Oscar Farrerons: oscarfarrerons@yahoo.es (607.82.05.51) 

 Marc Anton: efont222@xtec.cat (687.06.68.93) 

Si us plau confirmeu la vostra participació per correu electrònic. 


