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Les caminades a aquests cims repartides 

al voltant de Barcelona tenen, sense voler, 

un interès afegit: visitant-los es pot fer un 

recorregut per els diferents estatges de 

vegetació d’aquesta zona.  

Al tractar-se d’una zona en què els cims 

no assoleixen massa alçada en la majoria 

de casos caminarem per alzinars meditar-

ranis i, en al cas del Maresme, fins i tot 

algunes suredes.  

Tot i això, en alguns casos també passa-

rem per alguns rodals, més aviat pocs, de 

rouredes. A més, en les dues del Mont-

seny passejarem per fagedes i una curiosa 

avetosa.  

Aquesta, però, és una zona on 

l’alteració humana és molt 

significativa, per el que 

aquests boscos so-

vint són substi-

tuïts per ma-

tollars, 

joncedes i pinedes secundàries (que, de 

fet, seran els paisatges més habituals de 

les caminades). 

A l’esquema d’aquesta pàgina 

s’indica per on passarem 

en cada excursió. Però 

com són aquests 

boscos? Què 

veurem?  
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Els Alzinars 

L’alzinar és el bosc de la terra baixa per 

excel·lència. Són boscos monoespecífics, 

presidits per l’alzina, sempre verds, man-

tenint el seu aspecte pràcticament invaria-

ble durant el pas de les estacions.  En un 

bosc madur els arbres més alts tindrien 

una alçada d’entre 15 i 20 metres (tot i 

que amb el regim d’explotació a què han 

estat sotmesos, rarament passen dels 12). 

Un sotabosc dens i atapeït fan que 

siguin boscos gairebé impenetrables. 

En aquest sotabosc s’hi poden difer-

enciar dos estrats arbustius, un de 

més alt (2-3 metres d’altura), amb 

arbusts de port arbori, com el marfull 

(Vivurnum tinus), l’aladern (Rhamnus 

alaternus), l’aladern fals (Phillyrea 

media), l’arboç (Arbutus unedo) o el 

llentiscle (Pistacia lentiscus), i un de 

més baix (1 metre o menys) amb 

arbusts petits com el galzeran 

(Ruscus aculeatus) o plantes lianoi-

des com l’esparreguera (Asparagus 

acutifolius) o la roja (Rubia peregri-

na). 

A aquest estrat arbustiu se li ha d’afegir 

un dels elements més característics de 

l’alzinar típic: les lianes, amb espècies com 

la ridorta (Clematis flammula), el lligabosc 

(Lonicera implexa) o l’aritjol (Smilax aspe-

ra). 

Al ser un bosc ombrívol, la llum És tapada 

per capçades d’arbres i arbustos arribant 

difícilment a terra. Això fa que l’estrat 

herbaci hi tingui poca importància i hi 

creixin molt poques espècies. Bàsicament 

la falzia negre (Asplenium adiamtum-

nigrum) i alguns càrex (Carex sp.) entre 

altres.  

 

D’alzinars, però, n’hi ha de diferents tipus. 

Entre altres (només descrivim els que 

podrem veure en aquestes caminades):   

- L’alzinar típic o amb marfull, que corres-

pondria al que s’ha descrit fins ara. Es fa 

en indrets assolellats i més aviat eixuts. 

Alhora aquest alzinar presenta una sèrie 

de variants, sent les més destacables els 

Falzia negre 
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alzinars amb roures, l’alzinar amb boix, 

l’alzinar amb arboç o l’alzinar amb falzia 

negra.  

 

- L’alzinar muntanyenc, entre els 400 i els 

1200 metres, en terrenys silícics, es difer-

encia de l’anterior per un empobriment 

de les espècies mediterrànies (destaca, 

per exemple, l’absència del marfull o l’ala-

dern), tot i que, per contra, s’enriqueix de 

plantes d’ambients més humits. També 

perquè pràcticament desapareixen les lia-

nes i l’estrat herbaci hi és molt més ric.   

- La sureda està presidida per l’alzina sure-

ra, suro o surera (Quercus súber). Es fa en 

terrenys silícics, més aviat àcids i sovint 

pobres, a poca alçada (màxim 500/600 

metres). Es diferencia de l’alzinar típic 

perquè les capçades de les sureres són 

esparses i deixen penetrar més llum. De 

manera que el sotabosc hi és poc dens i 

esclarissat, dominat per arbustos tolerants 

amb la llum (arboços, estepes, brucs...). 

 

Les Rouredes 

Les rouredes serien, en condicions natu-

rals, els boscos més extensos de la munta-

nya mitjana. En les caminades descrites en 

aquest llibre només en veure’m alguns 

rodals i és per aquest motiu que només es 

descriuen molt breument.   

Són boscos monoespecífics, alts, de fulla 

caduca, presidits per roures (si bé algunes 

vegades poden estar acompanyades per 

altres arbres, com les blades, els servers o 

els freixes.  

N’hi ha de dos tipus (que, alhora, tenen 

diferents variants): les rouredes seques i 

les rouredes humides.  

Marfull 

Bruc 
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A les rouredes seques els arbres deixen 

passar prou llum com per permetre que hi 

creixin arbustos com el boix (Buxus sem-

pervirens), el lloreret (Daphne laureola), la 

coronil·la boscana (Coronilla emerus)  o el 

tortellatge (Viburnum lantana), per exem-

ple, formant un estrat més o menys dens. 

A les rouredes humides, molt més ombrí-

voles, en canvi, l’estrat arbustiu hi és molt 

pobre. 

A les rouredes humides l’estrat herbaci és 

dens i ric en espècies, fent una catifa 

d’herbes tendres, mentre que a les seques 

és menys exuberant i variat.   

 

Les fagedes 

Són boscos típicament medioeuropeus, 

monoespecífics, de fulla caduca, presidi-

des pels faigs. Alts, densos i ombrívols. 

A les fagedes típiques l’estrat arbustiu és 

pràcticament inexistent o molt pobre. En 

canvi l’estrat herbaci és ric en espècies, 

formant una catifa més o menys densa i 

continua d’herbes i  falgueres.  

Com en els casos anteriors n’hi ha de 

diferents tipus, però en les caminades 

descrites en aquest llibre només les 

veurem a les dues al Montseny. Tractant-

se en aquest cas de la fageda amb des-

càmpsia (Deschampsia flexuosa),  que es 

caracteritzen per ser boscos buits, sense 

arbustos i amb molt poques herbes.  

 

L’avetosa de Passavets, per on passarem 

tot pujant al Turó de l’Home, és, en rigor, 

una fageda amb descàmpsia, en què els 

faigs han estat substituïts per avets. 

Roure martinenc 

Avets 
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L’activitat humana, però, ha alterat a-

quests boscos. La seva degradació, o recu-

peració, segueix el procés que en ecologia 

es coneix com:  la successió ecològica. 

La recuperació dels boscos pot ser lenta o 

molt lenta, sempre gradual i per etapes, 

fins a arribar al seu punt final: la comuni-

tat clímax, que representa el màxim grau 

de maduresa i d'equilibri amb el medi (i 

que correspondria als boscos descrits fins 

ara). 

La regressió sol ser un canvi sobtat i pun-

tual (com poden ser focs, tales, etc.). 

Aquesta successió segueix una sèrie d’eta-

pes, tal i com es mostra a l’esquema de 

sota. Aquestes alteracions també ens 

porten a parlar de vegetació primitiva, la 

que hi hauria si l’ecosistema no hagués 

estat alterat, vegetació actual, la existent 

en aquell moment, i vegetació potencial, a 

la que s’arribaria al acabar-se l’alteració i 

es deixés que el bosc es recuperés de 

forma natural, fins arribar a la comunitat 

clímax.  

La vegetació primitiva i la potencial solen 

coincidir, però no sempre ha de ser així. 

Aquest seria el cas, per exemple, d’un 

terreny ocupat inicialment per boscos, 

però en què la seva degradació ha com-

portat una pèrdua important de la quan-

titat del sòl que no permet la recuperació 

d’aquesta arbreda.   
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Els Matollars 

Segons el tipus del terreny, les variables 

climàtiques i, fins i tot, de la major o me-

nor degradació dels boscos la llista de 

matollars és llarga i extensa. Citem, aquí, 

els més destacables (i que podrem veure 

en les caminades d’aquest llibre): 

1. Les garrigues. Són uns matollars baixos, 

densos, punxents i impenetrables que es 

fan principalment sobre terrenys calcaris. 

De forma natural es trobarien, només, als 

marges naturals d’alzinars i carrascars. 

Estan fortament dominats pel garric 

(Quercus coccifera), amb un estrat herbaci 

pobre on només hi abunda el llistó 

(Brachipodium retusum), 

2. Les brolles calcícoles de romaní i bruc 

d’hivern (Erica multiflora). Matollars for-

mats per mates i arbustos esclarissats i 

baixos (entre 0.5 i 1 metre), que no arri-

ben a recobrir tot el terreny. És la forma 

de degradació dels alzinars més estesa pel 

territori. En general els arbustos són molt 

diversos i l’estrat herbaci és poc important 

o fins i tot inexistent.  

3. Les brolles litorals i silicícoles d’estepes i 

brucs. Sobre sols silícics, amb una compo-

sició florística ben diferent a les anteriors. 

Desapareix el bruc d’hivern i el romaní hi 

és molt menys present, en canvi hi domi-

nen les estepes i els brucs, com el bruc bo-

al (Erica arborea) o el bruc d’escombres 

(E. scoparia). L’estrat herbaci encara hi és 

més escàs, per contra, hi són presents 

més líquens i molses.  

 

Les pinedes mediterrànies, tot i que 

popularment siguin anomenades boscos, 

des d’un punt estrictament botànic són 

considerades com a brolles arbrades (o 

fins i tot pradells o qualsevol altra etapa 

de la successió). Això és així perquè els 

pins tenen capçades que deixen passar la 

llum, no creant sota seu unes condicions 

diferents, per exemple, a les que creen els 

ombrívols alzinars. Llavors, les comunitats 
Maleïda 

Bruc d’hivern 
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que s’hi desenvolupen no deixen de ser 

brolles i pradell típics, sent els pins una es-

pècie més que en forma part. 

Tot i que actualment, gràcies a la mà de 

l’home (bé perquè els ha mantingut artifi-

cialment pel seu interès econòmic, bé 

perquè ha alterat el medi), ocupen una 

extensió molt més gran de la que els 

pertocaria. En condicions naturals estarien 

relegades als llocs marginals, allà on les 

espècies més competitives (alzines,  suros 

o roures) no podrien viure, com esqueis, 

codines, carenes ventoses, relleixos de 

cingles, etc.  

Si aquestes pinedes s’abandonen a la llar-

ga es veuen relegades i marginades, subs-

tituïdes per alzinars, suredes o rouredes.  

Els pins, però, tenen un recurs sorprenent 

per evitar que això passi: el foc. Com mol-

tes espècies de les brolles (com les este-

pes, per exemple), els pins són piròfits, és 

a dir, estan adaptats a suportar o sobre-

viure al pas del foc (sovint fins i tot afavo-

rint-lo). Això suposa la seva mort, però 

també l’eliminació de la competència que 

els faria desaparèixer. Les pinyes dels pins 

solen esclatar amb les flames, dispersant 

els pinyons, amb una bona coberta pro-

tectora, en totes les direccions. El pi blanc, 

a més, és capaç de mantenir les seves 

pinyes tancades a l’arbre durant anys, jus-

tament esperant que arribi l’incendi. 

 

A casa nostra les principals pinedes són: 

1. Les pinedes de pi blanc (Pinus halepen-

sis), les més corrents a la terra baixa, tant 

en sòls calcaris com silícics. És habitual a 

les brolles de romaní i bruc d’hivern.  

2. Les pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), 

que es desenvolupa bé sobre sols saulosos 

i sorrencs, sovint formant part de brolles 

d’estepes i brucs. 

Pinastre 
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3. Les pinedes de pi pinastre (Pinus pinas-

ter), que ocupa extensions molt menors 

que els anteriors, sovint fruit de repobla-

cions forestals. 

Prats, pradells i joncedes 

En condicions naturals aquestes comuni-

tats únicament ocuparien alguns indrets 

especials, com llocs amb poc sòl o amb 

sòls ingrats.  

Els prats mediterranis són comunitats es-

clarissades en les quals dominen les her-

bes anuals (no presenten la densitat, ni la 

verdor, dels prats de muntanya). Les plan-

tes que en formen part tenen un cicle 

estacional molt marcat, presentant a la 

primavera, després de pluges, el seu mà-

xim esplendor, estant ufanes i verdes. 

 Els prats i pradells més comuns a la terra 

baixa catalana són: els pradells d’aira i he-

liantem, els llistonars i els gramenets i pra-

dells eixuts.   

Els gramenets i les joncedes són els prats 

típics i més corrents a la muntanya mitja-

na. Solen ser comunitats vegetals formats 

per plantes perennes (que perden la part 

aèria a l’hivern i la refan amb l’arribada 

del bon temps, a partir de brots, bulbs o 

rizomes, amb algunes mates baixes). 

 

Les Màquies 

Sovint ens costa imaginar les nostres mun-

tanyes recobertes de manera natural per 

alguna altra cosa que no siguin boscos. El 

litoral de Barcelona cap el sud, però, per-

tany al domini de les màquies: un ma-

tollar. 

Les màquies estan formades per arbustos 

alts (fins a dos metres), densos, atapeïts, 

compactes i impenetrables. Ombrívoles 

però amb el sòl força sec, l’estrat herbaci 

està compost bàsicament pel llistó (Bra-

chypodium retusum).  

Sovint alterades i substituïdes només en 

podrem veure alguna mostra a les camina-

des pel Garraf.  

Jonça 
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Itinerari: Circular 

Senyalitzat: Sí 

Dificultat: Mitjana 

Distància: 8.8 Km 

Desnivell acumulat: ± 490 m  

Durada: 4 h  

Època: Tot l’any 

Zona: Montseny 

Comarca: El Vallès Oriental 

Inici a l'aparcament de la Font de 

Passavets (al costat de la BV-5114, 

entre Santa Fe i Viladrau, poc passat el Km 

22, direcció Viladrau).  

Amb nens: no té cap més dificultat 

que la distància i el desnivell. 

Vegetació: fagedes, l’avetosa més 

meridional d’Europa i la vegetació 

culminal dels cims. 

 D’interès: les Fonts de Passavets i 

Brianço, a més del Pou de gel del 

Comte. 

EL CAMÍ 

Molt ben senyalitzat amb pals amb 

marques grogues i blanques.  PR-C-109. 

� 0 m (0 m). Sortim de l’aparcament 

de la font, cap a la Font de Passavets que de 

seguida ens queda a la vista. Hi passem pel 

costat i seguim per l’ample camí.    

� 100 m (0.1 Km). Cruïlla. Desesti-

mem el camí que marxa cap a la dreta (des-

prés tornarem per aquí). Seguim sempre pel 

camí més ample i fresat (i els pals del PR). De 

seguida el camí s’enfila tot fent marrades pel 

mig de la fageda.  

� 1.55 Km (1.7 Km). Al costat del ca-

mí veiem els primers avets, just quan una 

pista, que descartem, ens arriba per l’es-

querra. En aquest punt, si volem, ens podem 

desviar uns metres per visitar l’Avetosa de 

Passavets (una singularitat botànica, ja que 

és la més meridional d’Europa). En tot cas, 

tot seguit retornem al camí i seguim pujant 

tot fent marrades. 

� 950 m (2.6 Km). Un corriol senya-

litzat, a la dreta, si volem, ens portarà al Pou 

(de gel) del Comte. En tot cas llavors retor-

nem al sender ample pel que pujàvem. De 

seguida deixarem enrere la fageda i ens pas-

sejarem per la vegetació culminal, amb el 

primer cim a la vista (on arribarem fent-li la 

volta). 

16 
Ruta 
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� 1.34 Km (4.0 Km). Turó de l’Home. 

Un cop gaudit de les vistes marxem cap a 

l’altra banda, seguint les marques del PR i el 

GR. 

� 330 m (4.3 Km). Coll de Serrabas-

sa. Travessem la pista que porta al cim, i uns 

metres més endavant deixem les marques 

del PR momentàniament (pel camí que baixa 

a la dreta). Seguim marques de GR, pel camí 

de l’esquerra que continua carenant.  

� 1.35 Km (5.7 Km). Coll de les Agu-

des. Deixem les marques del GR i ens retro-

bem les del PR, que seguim recte, amunt, 

cap al cim (que ens queda a la vista). 

� 260 m (5.9 Km). Les Agudes. Un 

cop gaudit de les vistes reculem cap al Coll 

de les Agudes, per prendre el sender que 

marxa i baixa cap a l’esquerra (seguint ja fins 

al final, el PR). 

� 985 m (6.9 Km). Cruïlla. Ens des-

viem cap a l’esquerra (recte, amunt, retor-

naríem al Turó de l’Home). Al cap de pocs 

metres arribarem a la Font de Briançó. Aquí 

comença una pista que més endavant deixa-

rem i creuarem diverses vegades, tot fent 

drecera (sempre atents a les marques del 

PR).  

� 1.58 Km (8.5 Km). Cruïlla, just pas-

sat el Torrent de Passavets. Girem a la dreta, 

desfent el camí. 

� 100 m (8.6 Km). Aparcament. Fi de 

la caminada. 
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