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INTRODUCCIÓ
Aquest estiu un equip d’Heura i Naturalea
ha estat treballant per a millorar el camí de
Can Robert a la Mola, en concret el tram
del sector de Can Pobla fins arribar al Camí
dels Monjos; i el tram inicial del camí de
Cavall Bernat.

La Mola

Camí de Can Pobla

Camí de Cavall Bernat
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Naturalea 20 anys restaurant i millorant camins
La primera actuació de Naturalea al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac va ser a l’any
1996 amb la millora del sender d’accés al Montcau. I a l’any 1997 es va fer la primera fase de
restauració del camí dels Monjos. Des d’aleshores hem estat treballant arranjant camins arreu del
territori, Parc Natural del Montseny, Parc Natural del Cadí-Moixeró, Parc del Garraf, Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa i també fora de parcs con el Camí dels Bons Homes, Platja llarga a
Tarragona, Vall d’Aran... en més de 200 indrets. Cada camí és un món doncs la forma de treballar
està directament lligada a la història i al paisatge tot i que lògicament hi ha tècniques i criteris
comuns.
Quins són els objectius?
Garantir el patrimoni del camí preservant trams antics.
Mantenir la traça en bon estat.
Concentrar el pas.
Eliminar presència de noves dreceres.
Fer la gestió de l’aigua d’escorrentiu per evitar degradacions en aquests.
Mantenir les poblacions vegetals presents en els entorns en bones condicions.
Reduir els efectes que la dispersió dels visitants causen a la fauna.
Conservar el paisatge.

Detall general de l’entrada del camí de Cavall Bernat, abans i després de les intervencions realitzades.

Com ho fem?
Mantenint sempre aquells elements de valor patrimonial.
Creant camins el màxim d’intuïtius.
Amb traçats que obeeixen a la necessitat de conservar el paisatge.
Buscant sistemes de baix manteniment.
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Perquè i com hem de restaurar els senders d’accés a la Mola
La conservació de camins és una tasca significativa en el cas de la Mola de Sant Llorenç, un cim de
muntanya que supera de llarg les 100.000 visites anuals. Seguint els criteris generals mencionats, en
el Parc s’ha anat restaurant i conservant una xarxa de camins principals d’accés a la Mola per
concentrar els visitants i fer compatible les visites amb la conservació de la Muntanya.
Degut als elevats pendents de molts trams dels camins ha calgut fer molts esglaons, però aquests, si
no formen part del roqueter es van erosionant a la base i cada cop son més alts. La solució es fer-los
correlatius però llavors hi ha masses trams d’esglaons continus, i es tracta d’un tram massa
antropitzat i poc agradable al pas. Aquests darrers anys amb els tècnics dels Parc (Diputació de
Barcelona) hem anat treballat per suavitzar els camins, un treball més feixuc (cal molta pedra) però
que fa un camí molt més amable que a la llarga és més apreciat i passa desapercebut pels vianants.
Queda feina per fer ja que la capacitat d’inversió és petita però ja hi ha moltes dreceres eliminades i
camins a punt de col·lapsar que s’han recuperat. La bona feina en un camí és la que menys es veu.

Principals actuacions al camí de Can Pobla
A continuació es mostren imatges d’algunes de les intervencions realitzades durant l’any 2016 al
camí de Can Pobla.
Reforç del frontal d’un esglaó parcialment descalçat.
Esglaó descalçat que, malgrat que en la fotografia no s’apreciï, comporta un desnivell important.
S’ha regularitzat la zona amb un empedrat.

Abans i després
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Ampliació de l’empedrat per consolidar tot el tram de connexió amb la pista

Abans i després

Reforçar i disminuir el desnivell del punt d’entrada amb un empedrat

Refer i millorar una zona d’esglaons suavitzant alçades

Abans i després
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Neteja de totes les trenques de drenatge

Abans i després

Consolidació de la base de les trenques de drenatge

Abans i després

Desmuntatge de l’extrem de l’esglaó per millorar amplada, crear una base d’empedrat per
reduir l’alçada l’esglaó

Abans i després
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Confecció d’un empedrat que reculli la zona i eliminació de l’esglaó massa artificial

Situació inicial i final

Picat i empedrat de l’esglaó present per donar continuïtat al camí

Empedrat i consolidació del tram amb arrels

Procés constructiu i final
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Millora del pas per l’esglaó

Abans i després

Millora del pas

Abans i després

Enllaç amb el camí dels Monjos
Confecció d’un empedrat més amable amb el pas del caminant.

Abans i després
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Principals actuacions al camí de Cavall Bernat
De nou es tracta de reforçar la traça principal amb elements integrats per tal que el visitant circuli
intuïtivament pel camí principal.
Empedrat d’entrada per marcar camí principal
L’erosió de la zona de l’inici del camí és evident degut a la massificació. Hi ha molts punts possibles
on començar a caminar i aquests condicionen el tram posterior. En aquest sentit s’ha preparat un
punt principal clar que aglutini les entrades a la zona. Per tal de fer una estructura amable s’ha
realitzat un empedrat. Finalment s’ha picat un tram a la part superior que sobresurt per suavitzar les
formes.

Localització de l’empedrat que enllaça asfalt amb el roqueter.

Nova intervenció per consolidar un pas amb arrels
Millora del pas en un tram amb unes grans arrels. Les actuacions fetes anys anteriors han concentrat
el pas en aquesta zona i ara cal reforçar les arrels.

Abans i després de la intervenció.

8 de 12

Restauració dels camins d’accés a la Mola

maig / juny 2016

Finalment es va posar una
nova pedra al segon nivell per
estabilitzar la base del camí.
En molts trams un cop
finalitzada l’actuació inicial es
fan algunes intervencions per
fer una millora.

Empedrat per consolidar traça del camí
Amb un empedrat s’ha donat continuïtat a la traça principal concentrant el pas pel camí correcte. És
un punt clau especialment en sentit de pujada; s’ha fet un gir a la dreta ja que hi ha una drecera a
l’esquerra. El sentit de la base de l’empedrat ja pren la direcció del camí principal.

Localització de l’empedrat proposat.

Empedrat d’enllaç amb el roqueter

Un cop anem pujant hi ha una zona que es va
consolidar com a traça durant els primers
treballs, però que al presentar una erosió activa
s’ha estabilitzat la base amb un petit empedrat.
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Trenca de drenatge i esglaons per drenar i millorar el pas
Per reduir els efectes deguts a l’erosió s’ha creat una trenca de drenatge a meitat del tram i dos
esglaons integrats per retenir sòl i marcar traça de camí.

Abans i després de la intervenció.

Esglaons per millorar el pas
Tram de roqueter que es puja bé però que és més difícil en baixar. Per a possibilitar l’ús per tots els
públics proposem disminuir els pendents amb la confecció de dos esglaons. A més, la situació prèvia
afavoria l’ús de dreceres. Malgrat que la proposta inicial es basava en esglaons s’ha optat per una
solució més integrada amb esglaons baixos i trams empedrats.

Abans i després de la intervenció.
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Desmarcar dreceres
En sentit de baixada hi havia dues dreceres que podien confondre’s amb la traça principal, un cop
millorada, es proposa la instal·lació d’unes pedres grans que trenquin amb la imatge de pas.

Abans i després de la intervenció.

Empedrat per millorar el pas després del tram de les arrels
Nova zona on s’ha reforçat el pas principal amb un empedrat per reduir la possible confusió.
A continuació s’ha picat lleugerament el conglomerat per marcar un esglaó.

Abans i després de la intervenció.

Millorar l’accés final al roqueter
En el darrer tram fins a arribar a la carena del Cavall Bernat hi ha un roqueter on el camí marxa per
l’esquerre. A priori la dispersió pel roqueter no té perquè suposar un problema però si que s’ha
observat que la gent que puja per la dreta gira cap a l’esquerra afectat un darrer element vegetat a la
zona.
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Per aquest motiu s’han ressituat les pedres presents per tal que el camí giri ordenadament i sense
discussió cap a l’esquerra.

Abans confusió que desviava l’usuari cap al roqueter i no trobaven l’enllaç al camí, ara la traça correcta queda clara.

Un empedrat suau salva el desnivell i permet dirigir el vianant.

PARAULES CLAU: restauració de camins.
TÈCNIQUES APLICADES: empedrats, esglaons i trenques en pedra vista collada.
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