Itinerari per
Viladecavalls
QUILOMETRATGE: 6 km. (d’anada)
TEMPS: 2 hores (d’anada)
DIFICULTAT: Mitjana-alta
MITJÀ DE TRANSPORT: A peu

VALLÈS NATURAL.Rutes locals RL23

ACCESSOS: L’accés més fàcil a Viladecavalls és per Terrassa
agafant la B-120 cap a Olesa de Montserrat i per la sortida
11 de la C-58. El punt de sortida de l’itinerari és a
l’Ajuntament de Viladecavalls.
OBSERVACIONS: Vegetació dominada per pins blancs i
alzines joves, amb un sotabosc molt ric i abundant: llentiscle,
romaní, bruc, càdec i diverses lianes. S’observen
nombrosos rastres de senglars, esquirols i ratolins de
bosc. Des del Turó de les Bassotes (539 m) s’observa
una bona vista de la comarca.
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Itinerari per
Viladecavalls
DESCRIPCIÓ DE LA RUTA: Arribarem a l’inici del recorregut
des del nucli urbà en direcció Sant Lluís, conegut
popularment per “Can Buixeres”, abans d’arribar-hi ens
trobarem a mà esquerra la Pedra Degollada. Abans de
començar el camí podem endinsar-nos en direcció al
Forn Riscal, i ben a prop podem observar les restes
d’aquest forn antic. Retornant a l’inici agafem en direcció
al Turó de les Guixeres i de les Bassotes. El camí s’enfila
cap aquests turons seguint per un camí que presenta
un cert desnivell. Arribarem a un punt a on el nostre
recorregut s’endinsa al bosc i el camí es converteix en
un petit corriol. Arribarem a un senyal i seguirem vers
el Turó de les Guixeres. El camí segueix pujant per un
petit corriol. El camí s’alleuja i segueix per sobre la carena
fins a arribar a una cruïlla. Seguirem a l’esquerra en
direcció a Viladecavalls i “Can Buixeres” per un camí
ample i arranjat. El camí fa baixada fins a arribar a un
revolt, on tombarem a l’esquerra fins a arribar a les runes
d’una antiga masia, Can Margarit, i un dipòsit d’aigua
per a casos d’incendi, si ens desviem una mica més
enllà al darrera de la masia trobarem la font de Can Margarit.
Seguirem tot recte fins que entrem al passeig de xiprers
de “Can Buixeres“, que ens conduirà al mateix punt
d’on havíem sortit.
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