
SENDERS DE LA PALMA

Camí de l’Obaga

Regidoria de Medi Ambient

Fauna
Durant el recorregut podrem observar diferents 
espècies d’ocells segons sigui l’època de l’any, 
entre ells el pit-roig, la merla, les mallerengues 
carbonera i blava, el tord, els tudons, el pardal 
comú i els abellerols. Trobarem també rastres 
d’animals espantadissos i ben difícils d’observar 
a plena llum del dia: pinyes rosegades pels es-
quirols, petjades de porc senglar, pells de serp 
o femtes de guineus i fagines. Els capvespres 
d’estiu sentirem els cants de la granota verda, 
el rossinyol i el cucut i durant les nits fredes de 
l’hivern el mussol o el gamarús.

Patrimoni històric
La cultura de la pedra seca és ben present a la 
Palma de Cervelló. Podem trobar marges i ba-
rraques de pedra seca, feixes, safaretjos, pous, 
… mostra de la rica activitat agrícola present 
antigament a la zona.

Flora

Roure martinenc – roble
Quercus pubescens
Arbre gran i robust, d’aspecte majestuós amb 
l’escorça clivellada, de fulla caduca i amb el gla 
com a fruit

Alzina – encina – Quercus ílex
Caracteritza el bosc espontani propi del clima 
mediterrani. Es tracta d’un arbre no massa alt de 
fulla perenne, verda i de vora punxosa. El fruit 
és la gla, àpat bàsic pel senglar.

Pi blanc – pino carrasco – Pinus halapensis
Apareix en els espais antigament ocupats per 
camps de conreu. 
Té l’escorça blanquinosa, les fulles curtes i estre-
tes, i la capçada esclarissada. Juntament amb el 
pi blanc podem trobar brolles de romaní i bruc.
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El camí de l’Obaga és un bonic itinerari 
que recorre els voltants del nucli urbà de 

la Palma de Cervelló, tot passant per un bosc 
de pins, roures i alzines i vorejant la riera 
de Rafamans sota àlbers i plàtans de grans 
dimensions.

Es tracta d’una bona oportunitat per passejar 
per uns espais naturals tan propers al nucli 
urbà i gaudir de la gran riquesa vegetal, 
faunística i cultural.


