ITINERARI BOTÀNIC DE LA PLETA (GARRAF)

Es tracta d’una petita ruta d’anada i tornada d’1,2 km aproximadament. L’inici és a la Pleta, una
masia modernista construïda per l’arquitecte Francesc Berenguer i rehabilitada per la Diputació de
Barcelona el 1986 per destinar-la a equipament del parc.
Des del pàrquing, que és accessible, surt un camí en direcció est que us endinsarà dins un bosc de
pins, on podreu veure les terrasses de pedra seca característiques dels antics conreus de vinya.
Seguidament, gireu en direcció sud fins arribar al final del recorregut, que queda tallat per la
carretera. Des d’aquí podreu observar el paisatge típic del massís, la màquia de margallons i garric.
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Parada 1 - La Pleta
A l’oficina del parc podeu obtenir informació general dels serveis i equipaments del
massís del Garraf i adquirir publicacions sobre aquest espai protegit.
A l’entrada trobareu un jardí amb les espècies de plantes més característiques del
Garraf. Us proposem que les fregueu amb compte i us oloreu les mans per identificar
les espècies aromàtiques.

Parada 2 - Pedra calcària
En contacte amb l’aigua i l’aire, la pedra calcària es desfà i produeix coves, avencs,
dolines i rasclers. Si us acosteu a les pedres que hi ha darrere el banc i les toqueu
amb el palmell de la mà, podreu notar les rugositats i el relleu originats per l’acció
de l’aigua de la pluja, característics de les roques dolomítiques; és el que s’anomena
rocam del Garraf.

Parada 3 - La vinya
Fa cent anys, les vinyes, les plantacions d’oliveres i els garrofers ocupaven el
massís. Si us acosteu a la banda esquerra del camí, podreu tocar una de les parets
de pedra seca que s’esglaonen per molts dels turons del parc i que constitueixen les
feixes que permetien treballar la terra amb pendent. A banda del seu valor històric,
aquestes terrasses artificials esdevenen rics ecosistemes per a moltes espècies
animals i vegetals.

Parada 4 - El margalló
La màquia és la formació vegetal característica de la façana litoral del massís; està
formada principalment pel margalló i el garric. Teniu un bon exemplar de margalló
en aquest punt, on podreu observar la forma palmada de les seves enormes fulles i
les punxes que protegeixen el pecíol. Aquesta planta és l’única palmera autòctona
d’Europa i està protegida per llei. El seu fruit, el dàtil del margalló, és molt preuat
per les guineus.
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