ANELLA VERDA INTERURBANA
Concepte:


Infraestructura interurbana en forma d’anell que connecta la zona urbana amb l’entorn més
natural del municipi.

Objectius:


Integració per a usos eco turístics com el senderisme i cicloturisme.



Crear una infraestructura amb un impacte mínim sobre el territori.



Turisme integrat respectuós amb el medi ambient i la cultura local.



Promoció d’activitats educatives i culturals que fomentin una major integració i coneixement
de l’entorn natural

Exemple: CAMÍ NATURAL ANELL VERD DE SANT BOI DE LLOBREGAT:

CAMÍ NATURAL ANELL VERD DE SANT BOI DE LLOBREGAT

•

Itinerari que recorre una xarxa de camins existents amb
l’objectiu de connectar enclavaments d’interès natural i
cultural.

•

Arranjament dels camins mitjançant l’adequació de la
plataforma, construcció d’elements de drenatge, creació
i millora d’àrees de descans, picnic, mirador, zones
d’aparcament i, finalment, la senyalització de l’itinerari.



Construcció d’una passarella per a vianants i ciclistes de 30m de llum per creuar la carretera
BV-2004, al paratge de l’Estret de Roques.

Regulació d’usos i afluència:


Camí Natural adreçat a usos únicament de cicloturisme i senderisme. Restringit el pas a
vehicles a motor.



“Anell Verd” ubicat en un municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Assegurada
l’afluència de usuaris.

FIXA TÈCNICA CAMÍ NATURAL
ANELL VERD DE S ANT BOI DE LLOBRAGAT
Localizació:

Terme municipal de Sant Boi de Llobregat

Longitud:

20.357m (Riu Llobregat - Parc de la
Muntanyeta)

Usuaris:

vianants y ciclistes (passejos a cavall
únicament en trams concrets)

Accesibilitat:

Apte per a discapacitats parcialment

Tipus de ferm:

Tot-u artificial y terreny natural

Patrimoni Cultural:

Colònia Güell (Antoni Gaudí), Ermita de
Sant Ramon, Torre de Benviure, Pavelló de
Caça, construccions rurals tradicionals y
altres elements

Medi Natural:

Paisatge fluvial (riu Llobregat i Riera de
Can Soler), agrícola, forestal y urbà.

Infraestructura:

Ruta interurbana de connexió del nucli amb
diferents entorns naturals del municipi
(forestal,

agrícola

y

fluvial).

Inclou

construcció passarella de 30m de llum
Com arribar-hi:

A-2:

Direcció

Barcelona.

Sortida

de

Barcelona (Port), Primera sortida Sant Boi,
y després per la carretera C-245
Cartografia

Base topogràfica 1:5.000 de Catalunya

CAMÍ NATURAL ANELL VERD DE SANT BOI DE LLOBREGAT

CAMÍ NATURAL ANELL VERD DE SANT BOI DE LLOBREGAT
Actuacions:
 Arranjament de la plataforma de camins d’entre 2 i 4m d’amplada mitjançant l’esbroçada
de la zona d’explanació i cunetes, regularització de superfície rocosa (escarificació en zones
sense afloraments rocosos), base de 15cm de ZA-40, anivellació i compactació al 98%PM.
 Construcció d’elements de drenatge (cunetes, badens, desaigües, trencaigües...).
 Collocació d’elements de seguretat: barana de fusta i biona.
 Arranjament de zones descans, pícnic i mirador.
Exemples de seccions tipus:

Secció transversal del Camí Natural

Secció transversal de l’Àrea de descans Can salgado
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