Els dos senders de Petit Recorregut de
Lliçà d’Amunt:
-El PR ® -C32: Pla del rieral i les
seves dues variants.
-El PR ® -C34: Palaudàries.

Diumenge, 7 de maig de 2017,
Caminada pels senders Lliçanencs:

EL SENDER LLIÇANENC,PR® -C34: PALAUDÀRIES
Presentació:
L’itinerari del sender PR® -C34: Palaudàries, és
circular, sortida i arribada des del nucli urbà de
Lliçà d’Amunt, degudament senyalitzat, per fer a
peu, amb bicicleta de muntanya o a cavall. Recorre
per carrers, camins i corriols, gran part de la serra
lliçanenca i s’endinsa per valls, turons i carenes,
visitant dins del terme, alguns dels torrents més
representatius del marge dret del riu Tenes
(corredors ecològics i indrets d’interès natural),
com el torrent de can Bosc, el torrent Merdanç,
com també el peculiar torrent de can Pa-i-aigua,
que amb d’altres torrents formen la riera Seca, i
que anteriorment, era directament subconca del
Besòs, i ara canalitzada en la part final, tributa les
seves aigües al riu Tenes. Destacar el pas, per
l’espai natural no protegit, del bosc de Palaudàries,
de 250 ha., format de pi blanc, pi pinyoner, alzina i
roure, que és pulmó, enmig de les urbanitzacions,
zona més poblada del terme. El sender per pista
forestal, pel Bosc de Palaudàries, conviu
paral.lelament, amb el GR® 97: De la Tordera al
Llobregat, etapa 3, que correspon al tram de
LLerona a Torre Marimon (Caldes de Montbui).
Connectat, en el seu punt d’inici, amb l’altre sender
lliçanenc, el PR® -C32: Pla del Rieral, que disposa
de dues variants, es pot enllaçar amb els senders
propers (p.e. amb el sender Ronçanenc PR® -C10
i amb el sender Camí del Tenes, que ressegueix tot
el riu Tenes i que s’entrecreua amb d’altres) donant
continuïtat a la immensa xarxa de senders de
Catalunya (+11.000kms). El sender lliçanenc,
permet reconèixer, des de les atalaies dels turons i
carenes per on passa, detalls dels camps de
conreu, cases i masos antics dispersos, patrimoni
arquitectònic religiós, les zones urbanitzades més
recents del poble, i vistes del paisatge de l’entorn
vallesà més immediat, i alhora, dins del terme, és
nexe de comunicació entre la serra i la plana.
Lliçà d’Amunt, maig de 2017

El sender PR ® -C34: Palaudàries, i els torrents tributaris
del riu Tenes que hi descobrirem.
Sortida del pati dels Galliners Vells,
de Lliçà d’Amunt, a les 8:00h. matí.
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Foto: Conjunt de la Parròquia de Sant Esteve i del mas Palaudàries.

