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L’Anell Verd serà un itinerari natural únic en l’entorn 
metropolità de Barcelona. Per un costat, per la for-
ma circular, que en el futur facilitarà l’accés al reco-

rregut complet des de diferents punts. Per un altre costat, 
perquè connectarà fins a quatre ecosistemes diferents: el 
parc fluvial del Llobregat, les àrees forestals de Sant Ramon 
i Santa Bàrbara, la zona agrícola i el nucli urbà. 
Les obres han començat amb la millora dels tres camins 
de la muntanya de Sant Ramon (camí dels Canons, camí 
de la Font de Golbes i camí del Cordal), i es faran durant 
el mes d’octubre. Les tasques previstes són regularitzar 
el ferm, posar baranes de 
seguretat, millorar la cana-
lització de l’aigua de pluja i 
adequar i ampliar les zones 
d’estada i estacionament de 
l’ermita de Sant Ramon i la font de Golbes.
A partir del novembre s’executaran la resta de les obres 
de la primera fase, que es preveu que finalitzin cap a fi-
nals de 2011. Inclouen actuacions tan destacables com 
la construcció d’un pont entre la vall de Can Carreres i la 
muntanya de Sant Ramon (a l’estret de Roques), la conti-
nuació del camí fluvial del Llobregat fins a arribar a la riera 
de Can Soler i la creació d’una zona d’estada a l’entorn de 
la masia Can Palós. En una segona fase, més endavant, el 
camí s’allargarà des del parc de la Muntanyeta fins al riu 
per completar la forma circular del recorregut.

La natura a prop de casa
L’Anell Verd és la peça principal del treball que l’Ajuntament 
du a terme per posar a l’abast de la ciutadania la riquesa 
mediambiental de Sant Boi, un municipi metropolità sin-
gularment envoltat de natura.

L’ANELL VERD, EN XIFRES

∂Longitud del recorregut (primera fase): 20 km

∂Desnivell màxim: 289 m

∂Amplada mitjana: 2 m (zona fluvial),  
4 m (zona forestal)

∂Extrems del recorregut (primera fase):  
passera del riu Llobregat (km.0) - parc de la Muntanyeta

∂Terminis: setembre 2010-novembre 2011

∂Pressupost: 850.000 euros

∂Finançament: Ministeri de Medi Ambient

∂Segona fase: parc de la Muntanyeta-passera del riu

PUNTS D’INTERÈS DE L’ITINERARI

∂Llera del riu Llobregat

∂Riera de Can Soler

∂Colònia Güell

∂Can Ros del Llor

∂Can Palós

∂Pi de Can Cartró

∂Pedres Blanques

∂Vall de Santa Bàrbara

∂Camí del Puig de l’Angle

∂Estret de Roques

∂Camí del Cordal de Sant Ramon

∂Muntanya de Sant Ramon (Montbaig)

∂Ermita de Sant Ramon

el CaMÍ CoNNeCta  
QUATRE ECOSISTEMES 

L’APUNT

La masia Can Palós és 
un dels equipaments per 
on passarà el recorregut 

de l’Anell Verd

CoMeNCeN leS oBreS 
de l’ANELL VERD, UN 
CaMÍ CIrCUlar de  
20 KM pelS INdretS  
d’INTERèS NATURAL

EL RECORREGUT, úniC En L’EnTORn mETROpOLiTà dE 
baRCELOna, COnnECTaRà ELs ECOsisTEmEs fLUviaL, 
fOREsTaL, aGRíCOLa i URbà dE sanT bOi

AqUEST SETEmbRE VAN  
comENçAR LES obRES DEL 
cAmí NATURAL L’ANELL VERD. 
SERà UN REcoRREgUT  
cIRcULAR DE 20 km DE  
LoNgITUD qUE coNNEcTARà 
ELS LLocS D’INTERÈS  
NATURAL DEL mUNIcIPI (EL 
RIU, LA zoNA FoRESTAL, ELS 
cAmPS) I ELS EqUIPAmENTS 
AmbIENTALS (com L’ERmITA 
DE SANT RAmoN o LA  
FUTURA cASA DE NATURA DE 
cAN PALóS). VIANANTS I  
cIcLISTES hI PoDRAN gAUDIR 
DE LA RIqUESA NATURAL DE  
SANT boI.




