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RECORREGUT BLAU 



L’itinerari continua per una pista de bosc. Des d’a-
quí podrem gaudir d’una bona perspectiva del turó 
de l’Home.   

La pista ens portarà al vessant més obac del Sot de 
L’Infern, nom que té el petit torrent que travessem . 

Caminant per la pista ample, veurem que en el mar-

ge esquerra s'endevinen restes de parets de pedra 

seca que aguantaven les feixes de conreu que, un 

cop abandonades el bosc ha ocupat.   

L’art de la pedra seca es basa en la realització 

artesanal de construccions utilitzant únicament pe-

dres autòctones, sense fer ús d’altres materials per 

a unir-les entre sí, a base de seleccionar pedres 

que per la seva forma encaixin amb les contigües. 

Per a construir-les s’aprofitaven  pedres que s’havi-

en tret del propi camp per a facilitar-ne el conreu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poc a poc , anirem guanyant alçada fins que retro-

barem  la casa i  el punt el qual havíem iniciat l’itine-

rari.  

 

L'itinerari és exclusiu per als vianants. És 

una excursió fàcil i agradable per camins i 

corriols de pendents suaus, senyalitzats amb 

senyals de  color blau. 

Des de l’esplanada del camp del cirerer se-

guirem les indicacions de color blau i agafa-

rem el caminet que baixa per una avellaneda  

força ombrívol fins a la vora del riu.  

Un cop travessat el riu,  gaudirem descan-

sant al Camp de L’Avellaneda , marcat amb 

un punt  blau.                    L’ambient humit i ombrívol 

del sot afavoreix el desenvolupament del 

bosc de ribera. És caducifoli i  les herbes de 

fulla ample.  

Aquest indret convida a berenar-hi. 

Recomenacions: 

-respecteu la natura i la tranquil.litat de 
l’entorn. Cal evitar soroll innecessaris. 

- no agafar animals, cal protegir les po-
blacions de fauna autóctona de la zona. 

-si colliu bolets o herbes remeieres, no 
malmeteu el bosc furgant la terra. 

-colliu castanyes i pinyes amb modera-
ció, són l’aliment de diverses espècies 
animals. 

-no us desvieu del camí assenyallat de 
blau 

 

 


