
l’AnELL VERD, el camí natural de 
Sant Boi, S’inaugura el 22 D’ABRIL
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UN camí de 18 km de loNgitUd per a viaNaNts i ciclistes qUe passa per 4 ecosistemes  
diFereNts: FlUvial, Forestal, agrícola i UrBÀ

El punt de trobada de la inauguració serà el carrer 
dels eucaliptus, des d’on sortirà una visita guiada  
fins al nou pont que creua la carretera de sant cli-

ment (bv-2004) i, després, fins a l’ermita de sant ramon. 
al llarg del matí hi haurà una descoberta de cirerers en flor, 
un esmorzar popular, els parlaments de les autoritats i un 
taller de plantes remeieres.
el ministeri de medi ambient ha dut a terme les obres 
de l’anell verd amb un pressupost de 850.000 euros. els 
treballs han consistit a fer més regular el terra de les zo-
nes per on passa l’itinerari, posar baranes de seguretat, 

millorar la canalització pluvial, adequar zones d’estada 
i plantar nova vegetació. el camí s’ha senyalitzat amb 
plafons informatius sobre els valors 
de cada lloc, indicadors quilomètrics i 
avisos de la dificultat del recorregut.

Un pont que travessa la carretera
una de les actuacions més destacades ha estat la col·locació 
d’un pont de fusta que creua la bv-2004 per accedir des del 
riu fins a l’ermita i connectar espais forestals com la vall de 
santa bàrbara, el puig de l’angle i el montbaig.

04 la portada

L’aLcaLde, Jaume  
Bosch, inaugurarà eL 
diumenge 22 d’aBriL 
L’aneLL Verd de  
sant Boi. És un camí  
de natura únic en 
L’àrea metropoLitana 
de BarceLona. eL  
recorregut, pensat 
per passeJar a peu o 
amB BicicLeta, És  
circuLar i connecta 
4 ecosistemes:  
fLuViaL, forestaL, 
agrícoLa i urBà.

un CAMÍ DE nATURA 
Únic en l’entorn 

El camí s’ha arranjat 
per fer senderisme  en 
les millors condicions
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