
Aquest itinerari pretén donar a conèixer, d’una
manera autònoma, diferents usos que l’home
ha fet de l’espai que actualment ocupa el Bosc
de Can Deu.

Als diferents punts d’observació trobareu qüestions
referides a aprofitaments tradicionals, elements
lúdics/culturals o de servitud per a serveis
d’abastament. Seguiu el recorregut marcat al mapa
i les fites amb anelles de color violeta que es
troben als camins. Les fotografies corresponen a
l’entorn dels punts on  es realitzen les proves, que
es troben numerats a les fites. Llegiu el text i
contesteu les qüestions plantejades. En finalitzar
el recorregut, podreu comprovar si sou uns bons
observadors.

Sou al bosc de Can Deu, un espai forestal protegit
de 86 hectàrees propietat de Caixa Sabadell,
convertit en parc públic per a ús dels ciutadans.

Els antics camps de conreu que envoltaven la masia
(vinyes, cereals), ja fa molts anys que van ser
abandonats. Ara hi creixen pins blancs (Pinus
halepensis) que formen grans pinedes amb altres
plantes adaptades al Sol, però també hi trobem
alzines (Quercus ilex) i roures (Q. pubescens) en
les zones més protegides, que corresponen a restes
del bosc autòcton.

Com realitzar l’itinerari?

• No circuleu amb vehicles pel recinte del bosc.
• No encengueu foc.
• No recolliu llenya.
• No hi aboqueu deixalles.
• Si utilitzeu la bicicleta, respecteu la gent que va

a peu.
• Eviteu sortir dels itineraris assenyalats.
• Respecteu l’entorn i el mobiliari del bosc.
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Aquest clot es coneix com “el sot de la bòbila” i fins als primers
anys setanta hi havia una edificació destinada a l’extracció de
material. Què creieu que s’hi obtenia?
a. Guix per a les parets
b. Sorra per fer ciment
c. Argila per fer maons, rajoles i teules
d. Tots els anteriors

Des d’aquí podeu veure el que queda dels camps de conreu de
Can Deu i, més enllà de la carretera, el Parc Agrícola de Sabadell.
Observeu detingudament el terreny tot buscant conduccions
per al reg, pous o basses. Quin tipus d’agricultura creieu que
s’hi practica?

a. Cereals i farratges de secà
b. Horts i fruiters de regadiu
c. Les dues anteriors
d. Prats de pastura

Rere la tanca hi ha uns dipòsits d’Aigües Sabadell (CASSA),
que actualment s’omplen amb aigua del Llobregat i del Ter.
Dins del recinte hi ha també un dipòsit per a la recàrrega dels
helicòpters d’extinció d’incendis. Per a què creieu que serveixen
els dipòsits?
a. Per assegurar un cabal mínim al riu Ripoll
b. Per al funcionament dels molins i batans del Ripoll
c. Són dipòsits d’acumulació per al reg dels conreus
d. Són dipòsits d’acumulació per a l’abastament urbà

Fixeu-vos en els rètols i en les fites marcades amb anelles de
colors. Es corresponen amb els itineraris esportius i el GR-97
(gran recorregut) que travessa la finca. Què són els GR?

a. Itineraris recomanats per circular amb moto
b. Pistes per fer curses de bicicleta de muntanya
c. Són corredors biològics per a la fauna salvatge
d. Camins per fer-hi recorreguts de senderisme

1 Sou davant de Sant Julià d’Altura, antiga parròquia
rural del ja desaparegut municipi de Sant Pere de
Terrassa. Actualment el seu rodal s’ha adequat com a zona de
lleure. Si us hi acosteu, podreu fixar-vos en els materials amb
què està construïda l’església. Quins diríeu què són?

a. Pedres de riu (còdols), provinents de l’entorn
b. Parets de tàpia, fetes amb fang dels camps
c. Carreus de pedra treballada extrets d’una pedrera
d. Maons d’argila de les bòbiles properes

Nota: si voleu visitar l’antic embassament de Ribatallada
(inutilitzat amb les riuades de l’any 1962), seguiu el camí
indicat que baixa fins al torrent i, en arribar a les ruïnes d’una
casa, preneu el camí de l’esquerra.

5 Fixeu-vos en aquestes feixes que fan que els antics camps,
ocupats ara pel bosc, es trobessin a diferents alçades.
Per què creieu que hi són?
a. Per separar els camps de diferents propietaris
b. Per millorar el rendiment de les arades, inútils en terrenys

costeruts
c. Per reduir l’erosió afavorida pel pendent que existeix
d. Per tenir un lloc on ajaure’s a descansar a mig matí

6 Baixant el marge, fixeu-vos que al costat del pilar de pedra
hi ha una petita llosa arrodonida per l’extrem i amb una
línia gravada. Què creieu que pot ser aquesta llosa?
a. Un enterrament paleocristià
b. Una fita de límit de finca
c. Un dolmen en miniatura
d. Una marca de pas d’una línia elèctrica soterrada

Des del mirador, feu una ullada a la vall del Ripoll. A la plana
s’hi troben horts i antics molins. Per què creieu què hi són?

a. Per aprofitar el terreny, que és molt pla
b. Perquè la terra és molt fèrtil a causa de l’aportació de

sediments
c. Per la facilitat d’obtenir aigua
d. Per totes les anteriors

Aquesta línia serveix per al transport de l’electricitat. Fixeu-
vos que en el seu recorregut s’ha fet una franja on s’ha talat
el bosc. Per què creieu que hi una franja?

a. Per reduir el perill d’incendi
b. Per facilitar les tasques de manteniment de la línia

elèctrica
c. Les dues anteriors
d. Per poder observar les torres amb facilitat

L’església romànica de Sant Vicenç de Verders va ser portada
l’any 1972 des del seu emplaçament original, sota les aigües
de l’embassament de Sau. Compareu-la amb Sant Julià
d’Altura. Fixeu-vos en l’edifici i els seus detalls arquitectònics.
De quin estil creieu que és?

a. Gòtic, pels arcs ogivals i els contraforts
b. Neoclàssic, pels capitells de les seves columnes
c. Romànic, pels arcs de mig punt i els arquets decoratius

de l’absis
d. Barroc, pels esgrafiats de la façana
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Aquest itinerari pretén donar a conèixer, d’una
manera autònoma, diferents usos que l’home
ha fet de l’espai que actualment ocupa el Bosc
de Can Deu.

Als diferents punts d’observació trobareu qüestions
referides a aprofitaments tradicionals, elements
lúdics/culturals o de servitud per a serveis
d’abastament. Seguiu el recorregut marcat al mapa
i les fites amb anelles de color violeta que es
troben als camins. Les fotografies corresponen a
l’entorn dels punts on  es realitzen les proves, que
es troben numerats a les fites. Llegiu el text i
contesteu les qüestions plantejades. En finalitzar
el recorregut, podreu comprovar si sou uns bons
observadors.

Sou al bosc de Can Deu, un espai forestal protegit
de 86 hectàrees propietat de Caixa Sabadell,
convertit en parc públic per a ús dels ciutadans.

Els antics camps de conreu que envoltaven la masia
(vinyes, cereals), ja fa molts anys que van ser
abandonats. Ara hi creixen pins blancs (Pinus
halepensis) que formen grans pinedes amb altres
plantes adaptades al Sol, però també hi trobem
alzines (Quercus ilex) i roures (Q. pubescens) en
les zones més protegides, que corresponen a restes
del bosc autòcton.

Com realitzar l’itinerari?

• No circuleu amb vehicles pel recinte del bosc.
• No encengueu foc.
• No recolliu llenya.
• No hi aboqueu deixalles.
• Si utilitzeu la bicicleta, respecteu la gent que va

a peu.
• Eviteu sortir dels itineraris assenyalats.
• Respecteu l’entorn i el mobiliari del bosc.
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