
• Quadríptic exterior

Aquest itinerari pretén fer conèixer diferents aspectes 
del bosc d’una manera autònoma. Seguiu el recorregut 
marcat en el mapa i les fites amb anelles de color marró 
que es troben als camins, llegiu el text i contesteu les 
qüestions plantejades. També trobareu quatre plafons 
amb informació complementària al llarg del recorregut. 
En finalitzar el recorregut, podreu comprovar si sou uns 
bons observadors. L’itinerari finalitza en el punt 8. Per 
tornar a l’inici podeu seguir qualsevol camí marcat en 
el mapa.

Sou al bosc de Can Deu, un espai forestal protegit de 
86 ha propietat de la Caixa Sabadell, convertit en parc 
públic. 

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 podeu trobar alzines (Quercus 
ílex) i roures (Q. pubescens) en les zones més protegides, 
que corresponen a restes del bosc autòcton.

Com realitzar l’itinerari?Com realitzar l’itinerari?

Plànol d’accés
a la Masia de Can Deu

• No circuleu amb vehicles pel recinte del bosc.
• No encengueu foc.
• No recolliu llenya.
• No hi aboqueu deixalles. Utilitzeu les papereres.
• Si utilitzeu la bicicleta, respecteu la gent que va a peu.
• Eviteu sortir dels intineraris assenyalats.
• Respecteu l’entorn i el mobiliari del bosc.

El bosc de Can DeuEl bosc de Can Deu

Normes que cal respectarNormes que cal respectar

Coneixent el bosc
Itineraris d’interpretació del paisatge
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Tel. 93 716 47 81 (de 9 a 14 h)
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Activitats per a tots els públics

Inici de l’itinerari

Sabadell

Pl. d’Espanya

 C. d’Alcalde Ribé

Av. de  Josep
Tarradelles

Eix Macià

Per la C-58 / A-18, 
entrada Sabadell centre

Pl. de la
Concòrdia

Gran Via

Per la C-58 / A-18,
entrada Sabadell sud

Av. de Can Deu

C. de la
Prada

BUS 1,2 i 3

Av. de
Matadepera
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• Quadríptic interior

El clima mediterrani es caracteritza per les seves tempe-
ratures suaus i pluges escasses, però sovint molt intenses. 
Observeu aquesta fondalada, com creieu que s’ha 
format?

a.	 per l’extracció d’argiles per a les bòbiles
b.	 perquè un torrent ha erosionat el terreny
c.	 perquè antigament era un tancat per als ramats
d.	 per una esllavissada del terreny

Per veure bé la fondalada, endinseu-vos uns vint metres 
en el bosc.

Al bosc es pot descobrir la presència d’animals a través 
dels rastres que hi deixen: caus, excrements, restes de 
menjar... N'hi ha que roseguen les pinyes dels pins blancs 
per obtenir-ne les llavors. Quins animals són?

a.	 ratolins i esquirols
b.	 guineus i esquirols
c.	 guineus i cargols
d.	 ratolins i cargols

On es formen bassals quan plou, perquè 
el terreny és molt argilós, és fàcil veure 
petjades d’animals. Aquests hi han passat 
però, per què no els hem vistos?

a.	 perquè s’amaguen de la gent
b.	 perquè tots són d’hàbits nocturns
c.	 perquè és època de 			

migracions
d.	 totes les anteriors (a, b i c)

Mireu a través dels marcs (finestres 
paisatgístiques) i observeu el pai-
satge. Veureu que, segons on mireu, 
predominen els elements biòtics 
(éssers vius) o antròpics (fets per 
l’home) o, en llocs molt concrets, els 
abiòtics  (elements naturals sense vida). 
Per què creieu que l’home ha trans-
format més la plana que la muntanya?

a.	 perquè l’home mai no ha habitat zones 	
de muntanya

b.	 per caprici, perquè té bones vistes
c.	 perquè a la plana no hi havia boscos
d.	 pel tipus de terreny (pla i fèrtil)

En aquesta fondalada la vegetació és ben diferent a la 
resta del bosc. Aquí predominen plantes de fulla ampla 
i caduca a l’hivern i es veu més frondós. A què és degut?

a.	 que hi passa un torrent que aporta molta humitat
b.	 que està molt enclotat i hi arriba molta llum del sol
c.	 que és una plantació amb reg
d.	 a cap de les anteriors

En aquest tall podeu veure com és el sòl del bosc. Hi ha 
molta argila amb pedres intercalades i, a la part superior, 
restes de plantes i algunes arrels. Aquestes pedres tan 
desgastades i arrodonides s’anomenen còdols. 
Qui les ha erosionades?

a.	 el vent
b.	 l’aigua
c.	 l’home
d.	 el gel
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En aquesta clariana hi va haver un incendi fa 
anys. Després del pas del foc van començar 
a créixer tot un seguit de plantes pròpies 
de llocs secs i ben assolellats (heliòfiles). 
En general, són arbusts i mates de fulla estreta 
i petita, perennes, sovint amb punxes. 
Per què la major part de plantes d’aquest 
indret assolellat tenen les fulles petites 
i estretes?

a.	 per reduir la pèrdua d’humitat
b.	 en tenir molta llum, ja en tenen prou per a la fotosíntesi
c.	 per ambdós motius (a i b)
d.	 per atzar

Sou dins d’una pineda de pi blanc, però al sotabosc no hi ha 
cap pi jove; en canvi, és ple d’alzines petites i d’altres plantes 
associades a l’alzinar. Què creieu que hi passa?

a.	 que per afavorir els alzinars hom està enretirant tots els 		
pins joves

b.	 que és una zona en pendent que afavoreix el creixement 		
de les alzines

c.	 que s’està donant un procés natural de substitució de la 		
pineda cap a un alzinar

d.	 que els pins no deixen créixer les alzines i per això són tan 	
petites
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Masia de Can Deu
Centre d’Activitats Ambientals
Museu d’Eines del Camp


