
31ª Caminada AMPA Menéndez y Pelayo.  

La Torre Negra 
 
 
 

 Dia i hora: diumenge 20 de maig a les 9:30’ 
 

 Lloc de sortida i arribada: parada de FGC Sant Cugat (S1 i S2) 

 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 100 metres.

 Recorregut total: 9.3 km. (3:00 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!.  

 INFORMACIÓ D’UTILITAT. L’itinerari comença i acaba a l’estació de Sant 

Cugat. Aquesta ja es troba en la zona 2 de tarificació i, probablement, 

la millor opció serà adquirir targetes T-10 de dues zones a la mateixa 

estació i compartir-la entre aquells que comparteixin destinació. Si sou 

una família de 4, però, amb una feu per anar i tornar i us sortirà més 

barat que 8 bitllets individuals. 

 

 

El parc rural de la Torre Negra conforma un espai conservat per 

l’ajuntament de Sant Cugat i alliberat de l’especulació urbanística que hi 

planava. Permet encara gaudir d’un notable interès cultural i naturalístic 

com la gran masia que li dona nom o el pi d’en Xandri. Aquest recorregut 

transita pel seu sector oriental i permet gaudir dels frondosos boscos dels 

torrents adjacents i dels retalls de conreus que encara hi resten. 

 

La ruta comença a l’estació de Sant Cugat i va a buscar la serra per 

l’avinguda de Gràcia on es poden apreciar nombrosos elements del 

modernisme santcugatenc. Un cop ja fora del nucli urbà, arribarem a les 

restes de Sant Vicenç del Bosc, ermita romànica ja quasi perduda i la font 

homònima. Continuarem per corriols perduts dins el bosc fins a la humil 

font de l’Ermetà. Ara els corriols faran nombroses pujades i baixades entre 

torrents i turons fins arribar a la masia de Can Borrell. 

 

Des d’allà, enfilarem ja el segon tram de l’itinerari que ens durà al parc de la 

Torre Negra, passarem vora el pi del Xandri i la torre i creuarem conreus i 

boscos per tornar a Sant Cugat on acabrem la ruta allà on la hem començat i 

podrem gaudir d’un merescut aperitiu davant l’estació. 

 

  

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. 


