el recorregut
Sens dubte, és el recorregut
amb el paisatge més urbà i
contemporani, però, a la vegada,
el que ens transporta als
assentaments i mitjans de vida
més arcaics. La visita al serrat
de l’Ocata i a l’ermita de Sant
Bartomeu de Montràs ens evoca
com era la vida a les zones de
la muntanya mitjana abans de
la voràgine urbanitzadora dels
nostres dies.
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Cases humils, conreus enfeixats,
boscos magres i adaptats a
la sequera, i, per sobre de tot,
una interrelació estreta entre
la humanitat i la natura.

distància total 6,6 km
desnivell 234 m
dificultat mitjana
temps aproximat 2 hores

CITA

punts d’interès
1. Sant Bartomeu de Montràs
2. El serrat de l’Ocata
3. El pla del Verder

CITA
(Centre d’interpretació
del territori de
l’Ametlla del Vallès)
Ptge. del Pi 10-12 (Can Camp)
T 93 843 03 37
08480 l’Ametlla del Vallès
cita@ametlla.cat

ajuntament

Ajuntament
Plaça de l’Ajuntament, 1
08480 l’Ametlla del Vallès
T 93 843 25 01
ametlla@ametlla.cat
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recorreguts per l’ametlla

MUNTANYA
MITJANA
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Sant Bartomeu de Montràs
Ermita situada al terme municipal de Bigues i Riells –tot i que
durant molts anys va dependre de la parròquia de Sant Genís de
l’Ametlla-–, a uns 500 metres d’altura sobre la vall Roja, a les
envistes dels cingles de Bertí. Construïda a final del segle XI, l’ermita,
originàriament d’estil romànic, ha experimentat nombroses reformes i
canvis en la seva estructructura. La darrera, acabada l’any 1963,
va ser impulsada per Carles Sindreu per tal de refer un edifici molt
malmès després de la Guerra Civil Espanyola. De l’ermita, de petites
dimensions, en destaca especialment el seu característic campanar
d’espadanya del qual es conserva l’anècdota de que un eixam de
vespes va vetllar perquè la campana no fos robada.
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El serrat de l’Ocata
Conjunt format per més d’una vintena de masies. Es va començar
a configurar vers el segle XIV i és el resultat de la necessitat de
compartir esforços per a l’explotació d’uns recursos molt limitats
i d’unes condicions de vida molt dures. La majoria d’edificacions,
molt senzilles, van ampliar-se entre els segles XVI i XVIII. Can Panxa
Rosa, can Roses, can Xacó, ca l’Arcís –o can Mestre–, i can Joanet
són algunes de les cases que integren aquest antic barri.
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El Pla del Verder
Espai d’un gran valor natural situat entre la Mina i el serrat de
l’Ametlla. Conté diversos elements d’interès, entre els quals cal
destacar un significatiu conjunt arbori format per cinc castanyers
(Castanea sativa) d’entre 20 i 25 metres d’altura; un grup de
23 pollancres (Populus nigra) de fins a 30 metres d’altura; i un pi
pinyer (Pinus pinea) de més de 115 anys i de grans dimensions.
També hi trobem la mina nova del pla del Verder, així com un
camí ramader.
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