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CATÀLEG DE CAMINS 

Inclosos només camins que tenen una amplada suficient per permetre el pas d’un vehicle rodat.  

 

S’inlouen camins que no compleixen aquest requisit però són d’un elevat interès municipal per raons històriques, patrimonials o 

culturals (es grafíen en línia discontinua al plànol però no tenen fitxa associada). 

 

Pla de treball:  

• primera fase de treball de camp i recollida de dades; 

• segona fase de compilació i organització de les dades: digitalització dels camins i elaboració de les fitxes de cada camí del 

catàleg amb la seva descripció i característiques principals. 

  

L’inici i final de cada camí es defineix tenint en compte la via principal o nucli urbà més proper. El començament de cada camí s’ha 

situat a l’extrem més proper a aquests i el final del camí, a l’extrem més distà. 

 

 

 

 

 

 

Per cada camí s’obté: 

• Fitxa resum 

• Reportatge fotogràfic 

• Plànol de situació del camí a escala 1:5.000. 
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CATÀLEG DE CAMINS CAMINS NO INCLOSOS A  L’INVENTARI 
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CATÀLEG DE CAMINS PLÀNOL DE CAMINS  
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CATÀLEG DE CAMINS EXEMPLE FITXA DEL CATÀLEG   
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 S’han inventariat un total de 18 camins. 

 

 La longitud total de la xarxa inventariada és de 22,37 kilòmetres. 

 

 La llargada dels camins varia dels 317 m que fa el camí de Can Guineu (camí núm.13) fins els 3.810 m que fa el camí de Sant 

Cristòfol (camí núm. 9). 

 

 Hi ha 11 camins inventariats que no superen els 1.000 m de llargada, 5 que tenen una llargada compresa entre 1 i 2 

quilòmetres i 2 que superen els 2 quilòmetres. 

 

 Els camins es troben en un estat general de conservació bo, però alguns camins presenten punts amb irregularitats per a la 

circulació de vehicles tipus turisme. Tots els camins es poden recórrer amb vehicle tot terreny. 

 

Els camins de la part alta del municipi pertanyen en gran part o en la seva totalitat al Parc de la Muntanya de Montserrat. Per 

això el trànsit rodat no està permès per a vehicles que no estiguin autoritzats. Aquesta raó és la causa de la qualificació de camí 

amb restricció permanent.  

 

 

L’amplada de la majoria dels camins és superior a 3 m i tots  

són aptes per al trànsit rodat. 

 

 

Pel que fa al tipus de ferm aproximadament: 5 km d’aflorament  

de roca, 2 km de rodadura de tot-ú, 14 km de terra, 0,15 km de  

formigó i 1,12 km d’aglomerat.  

 

 


