
Vilanova del Camí

Ri

Esport 

Rutes en BTT. 

Senderisme. 

Pràctiques esportives

Hi ha dues rutes senyalitzades:

Ruta cap al castell de Claramunt per la 
plana de l'Alomir. Recorregut que comença 
al Parc Fluvial i que s'enfila cap al dipòsit 
d'aigua de Can Titó. Des del dipòsit s'agafa 
un tram del GR-172 fins al Castell de 
Claramunt fortificació que forma part del 
Patrimoni de la Generalitat i des del qual hi 
ha una magnífica vista de l'entorn natural 
que l'envolta.
Distància: 7 km · Temps: 45 min

Ruta per la serra de Collbàs. Recorregut que 
comença al Parc Fluvial i que s'enfila cap al 
dipòsit d'aigua de Can Titó. Des del dipòsit 
s'agafa un tram del GR-172 fins a l'Ermita de 
Collbàs.
Distància: 5 Km · Temps: 45 min

Hi ha dues rutes senyalitzades: 

Ruta cap al Castell de la Pobla per la serra 
de Cosconar i la serra de la Guàrdia. 
Recorregut que comença al Parc Fluvial i 
s'enfila cap el dipòsit d'aigua de Can Titó. 
D'allí s'agafa el PR-C119 fins el Castell de la 
Pobla.
Distància: 7 km · Temps: 2 hores

Ruta per la serra de Collbàs. Recorregut que 
comença al Parc Fluvial i s'enfila cap el 
dipòsit d'aigua de Can Titó. D'allí s'agafa el 
PR-C119 fins a l'Ermita de Collbàs.
Distància: 6 km
Temps: 1hora i 45 min.

El Parc Fluvial ofereix la possibilitat de 
practicar esport. Podem trobar un espai de 
gimnàs a l 'aire l l iure, un circuit 
ludicoesportiu adreçat a la gent gran, i el 
complex esportiu municipal de Can Titó amb 
instal· lacions com piscina, pistes 
poliesportives, camp de futbol....

Ri

Ajuntament de
Vilanova del Camí Àrea de Promoció Econòmica



El projecte de recuperació 
mediambiental del riu Anoia, iniciat per 
l'Ajuntament l'any 1998 ha creat un 
espai natural per a usos lúdics i 
esportius al voltant del riu Anoia: El Parc 
Fluvial de Vilanova del Camí.

El Parc Fluvial de Vilanova del Camí ens 
ofereix elements amb un alt interès 
natural. Hi podem trobar Ecovilanova on 
es desenvolupen activitats formatives, 
productives i de lleure, els Esgavellats un 
laberint natural on podem jugar a 
perdre'ns, la zona esportiva de Can Titó i 
tot això envoltat d'una flora i fauna 
característica de la zona.

Grans i petits, vilanovins i forans, poden 
gaudir d'aquest entorn natural passejant 
o bé practicant activitats esportives com 
senderisme (amb diverses rutes 
senyalitzades), rutes BTT, etc.

Ecovilanova és un equipament on es desenvolupen activitats 
formatives, productives i de lleure, relacionades amb 
l'horticultura, la producció de planta, el coneixement i 
l'estudi de la flora autòctona. 
Ecovilanova consta de diversos espais. El circuit natural 
botànic, amb diferents exemplars de planta del país, 
degudament senyalitzades, és especialment indicat per a 
visites d'escolars i de lleure. El viver municipal, un 
equipament amb túnels i ombracles, es destina a la 
producció i el creixement de planta autòctona i de jardineria. 
Ecovilanova inclou també un espai de 40 parcel·les d'hort 
per a particulars, que s'adjudiquen anualment des del 1996.
Ecovilanova disposa d'un innovador sistema de rec gota a 
gota, que es tradueix en un important estalvi d'aigua. Aquest 
sistema ha permès retallar a la meitat el consum d'aigua en 
aquest complex natural.

Esgavellats. Les serres de Vilanova del Camí es van formar a 
l'era terciària. En aquella època Catalunya era un mar interior 
al qual anaven a parar tots els materials que arrossegaven els 
rius, aquests materials van anar formant les masses de 
conglomerats que envolten la Depressió Central. En tota la 
Conca d'Ódena s'han anat trobant restes de fòssils marins 
dipositats en ambients litorals. En la zona dels Esgavellats es 
troben fòssils nummulits, coneguts popularment com a 
llenties. 

Els Esgavellats és la zona que més sobresurt de tota la serra, i 
es anomenada així perquè en aquesta part la serra està com 
trencada, com esgavellada. Es troba força amagat, el seu 
recorregut és angost i els amants d'aquest indret el descriuen 
com un laberint natural on podem jugar a perdre'ns. 

Esgavellats

Ecovilanova 

Fauna 

i Flora

Papallones: podem trobar papallones en la 
zona boscosa del municipi és la serra de 
Collbàs que limita amb els termes 
municipals de Carme, Santa Margarida de 
Montbui i la Pobla de Claramunt... En 
aquesta zona boscosa trobem espècies 
vegetals com: el pi blanc, el roure, l'alzina, 
el càdec, el marfull, el llentiscle...

Zones humides: el bosc de ribera amb 
espècies de pollancres, àlbers, oms, freixes, 
plataners, trèmols...

Camps: camps de conreu sobretot de 
cereals, però també d'ametllers i oliveres. 
Camps erms on podem trobar romaní, 
farigola, espígol, olivarda... També trobem 
petits horts al costat de riu.

Aus: Les espècies d'aus més representatives 
en aquesta zona són: mallarengues, gaig, 
cargolet...
Les aus presents en el riu són: polles 
d'aigua, ànecs collverd, curetes...
Riera de Castellolí: Coloms, picots, 
papamosques,...
Torrent de Can Bernades: teixidor, rossinyol, 
oriol,...
Torrent Garrigosa: Tallarol, bitxac, tords,...
Riera d'Òdena: tórtores, estornells, 
verdums,...
Camps: Perdius, cogullades, sits,...
Ciutat: colom roquer, tórtora turca, falciot 
negre,... 

Flora: 
La massa boscosa de les carenes de la serra 
de Collbàs està composta principalment per 
pi blanc i brolles seques. També trobem 
altres grups boscosos com ara alzinars i 
rouredes.
Vegetació: Alzinar, roureda, pineda, brolles, 
fenassars i joncedes.
Espècies noves: Segell de Salomó, 
xuclament xilosti i ambròsia.
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