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Consells útils
El traçat és apte per a tots els nivells, 
no presenta cap dificultat.

Pots descarregar els tracks de la ruta 
al web del Centre de Visitants.

Tots els senders locals tenen el punt 
d’inici al Centre de Visitants.

       Les marques pintades de color groc  i 
la senyalització vertical
de les cruïlles us indicaran que esteu 
en el camí adequat.

Porteu calçat còmode per caminar.

Recordeu hidratar-vos i protegir-vos 
del sol.

Es recomana portar aigua i algun refrigeri.

Observa la natura i gaudeix de l'entorn, 
però no hi deixis petjada.

Consejos útiles
El trazado es apto para todos los niveles, 
no presenta ninguna dificultad. 

Puedes descargar los tracks de la ruta 
en la web del Centro de Visitants.

Todos los senderos locales tienen el punto de 
inicio en el Centro de Visitantes.

       Las marcas pintadas de color amarillo y la 
señalización vertical de los cruces os 
indicarán que estáis en el camino adecuado.

Llevad calzado cómodo para andar.

Recordad hidrataros y protegeros del sol.

Se recomienda llevar agua y algún refrigerio.

Observa la naturaleza y disfruta del entorno, 
pero no dejes huella.

Descarrega't el track
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El trazado es apto para todos los niveles, 
no presenta ninguna dificultad. 

Puedes descargar los tracks de la ruta 
en la web del Centro de Visitants.
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inicio en el Centro de Visitantes.

       Las marcas pintadas de color amarillo y la 
señalización vertical de los cruces os 
indicarán que estáis en el camino adecuado.

Llevad calzado cómodo para andar.

Recordad hidrataros y protegeros del sol.

Se recomienda llevar agua y algún refrigerio.

Observa la naturaleza y disfruta del entorno, 
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Descarrega't el track

LA TALAIA DE LA GARRIGA

CA L’OLIVERÓ
CAT | ESP

LA
AT

AL
AY

A 
DE

 L
A 

GA
RR

IG
A

Consells útils
El traçat d’aquest sender és apte
per a tots els nivells, no presenta
cap dificultat.

Tots els senders locals tenen el punt 
d’inici al Centre de Visitants.

Trobareu aquest sender i la resta 
de senders al web del Centre de 
Visitants.

 Les marques pintades de color 
groc i la senyalització vertical de les 
cruïlles us indicaran que esteu en el 
camí adequat.

Porteu calçat còmode per caminar.

Recordeu hidratar-vos i protegir-vos 
del sol.

Es recomana portar aigua i algun 
refrigeri.

Observa la natura i gaudeix de 
l’entorn, però no hi deixis petjada.

Consejos útiles
El trazado este sendero es apto 
para todos los niveles, no presenta 
ninguna dificultad. 

Todos los senderos locales tienen 
el punto de inicio en el Centro de 
Visitantes.

Encontrará este sendero y el resto 
de senderos en la web del Centro
de Visitantes.

 Las marcas pintadas de color 
amarillo y la señalización vertical 
de los cruces os indicarán que 
estáis en el camino adecuado.

Llevad calzado cómodo para andar.

Recordad hidrataos y protegeros 
del sol.

Se recomienda llevar agua y algún 
refrigerio.

Observa la naturaleza y disfruta del 
entorno, pero no dejes huella.
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7 · Torrent de l’Enrabiada
Davalla entre els turons de Sant
Cristòfol de Monteugues i de Santa
Margarida. Té caràcter temporal però,
per la dimensió de la seva conca de
recepció, té un potencial de captació
d’aigua important.

5 · Forn de Ca n'Oliveró
Forn d'obra del segle XVIII,
probablement per l'abastiment de
material constructiu a la masia.
Conserva dues fogaines i part de la
cambra. Ens parla d’un dels oficis
preindustrials ja desapareguts.

8 · L'horta que perviu
Al barri de Querol encara
s’hi pot veure un espai
d'horta històric  i un antic
safareig del XVIII, regat 
pel Rec Monar. que ha
sobreviscut a la bombolla
immobiliària.

6 · Masia de Ca l’Oliveró
Masia del segle XVIII situada a la
falda de la muntanya i voltada de
conreus. La façana principal
orientada a migdia té portal de mig
punt adovellat i està envoltada de
finestrals de pedra. Dins d'un
medalló hi ha els anagrames de
Jesús i Maria i, a sota, la inscripció
'Jaume Oli(ver)o 1588'.
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Pel carrer Cardedeu, arribem al Torrent de la Cova , que creua la 
via del tren, deixant la Fournier [1] a l’esquerra i prendrem el sender
que s’enfila suaument fins al Pi de les Quatre Branques [2].
Continuarem pel camí de la Muntanyeta, ascendint suaument 
pels Boscos de Ferrans. Ben aviat, haurem de deixar la pista 
que seguim i prendre el sender en direcció nord , guiant-nos per 
la senyalització, per un estret corriol engolit per la vegetació. Si
fem la ruta en bici, haurem de seguir per la pista principal, seguint
les indicacions.
Abans de desviar-nos, però, val la pena arribar-nos fins al dipòsit
d’aigua i pujar  a la Muntanyeta (o turó de la bandera) [3] per
contemplar la Garriga des de la millor talaia. Tornem al sender 
i continuem direcció nord coincidint en algun tram amb la
canonada del gas.
Arribem a una cruïlla, on tornem a coincidir amb el sender ciclable
(que ve per la dreta) i podem baixar cap a Can Torra de la Riba [4] ,
a l’esquerra. Però seguim per la pista principal, cap al nord.
Passem dues interseccions més, i a la tercera, trobem, a mà
esquerra, el forn d’obra de Ca l’Oliveró [5]. Passada la masia de 
Ca l’Oliveró [6], el camí s’interna dins del bosc, fins a trobar el camí
de Sant Cristòfol, que enllaça amb el PR33. Si teniu ganes de
caminar més, es pot continuar amunt fins a l’ermita.
La baixada serà a mà esquerra seguint les indicacions per la zona
aterrassada del Torrent de l’Enrabiada [7], fins arribar a la zona
industrial nord, i des d’allà anirem a buscar l’entrada al barri de
Querol [8], paisatge rural òptim per fer el retorn cap el centre urbà.

3 · La Muntanyeta
En aquest itinerari passegem
pels contraforts del Montseny,
al nord-est de la Garriga, 
ls peus del turó de Santa
Margarida. El camí ressegueix
zones d’antigues vinyes i
oliveres, actualment quasi
completament engolides pel
bosc. És una rica barreja
d’ambients mediterranis.

1 · La Fournier
Antiga planta embotelladora 
i d’expedició d’aigua minero-
medicinal per a ús terapèutic
i de taula.

Ca l'Oliveró

4 ·  Antigues vinyes
Antiga zona de
vinyes que fa poc
ha reconquerit el
bosc, deixant
algunes clapes de
vegetació oberta.
Actualment s’hi
estan recuperant
algunes feixes
d’oliveres.

2 · Pi de les Quatre Branques
A tocar d’unes feixes abandonades,
amb una curiosa forma, i un destacat
gruix de quasi 3 metres. Trobem
aquest pi pinyer de quatre branques.
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La muntanyeta, amb 352,9 m d’alçada,
és un dels punts més alts de la Garriga
i fa de mirador o talaia de l’entorn.
La Muntanyeta, con 352,9 m de altura,
es uno de los puntos más altos de la Garriga
y actúa como mirador o atalaya del entorno.


