
RUTES PEL MEDI NATURAL 
 

FontFontFontFont dels Plataners  dels Plataners  dels Plataners  dels Plataners (des de Ca(des de Ca(des de Ca(des de Can Paletn Paletn Paletn Palet))))    
Dificultat tècnica:  Fàcil 

Temps: 8 minuts (anada) 

Distància: 0,4 km 

Circular: No 

Aquesta ruta no és circular, es pot iniciar al Carrer 
Camí de la Font del Plataner (a Can Palet) o bé a 
la ruta alternativa des de Cases Pairals (vegeu la 
fitxa corresponent). Es visita la Font dels 
Plataners a través d’un recorregut senzill, per 
pista forestal i un corriol ample i planer. S’ha obert 
un nou accés a la font dels Plataners per tal que 
l’accés també fos senzill.  

Mapa de situacióMapa de situacióMapa de situacióMapa de situació i història i història i història i història 

La ruta transcorre 
pel sector est del 
municipi, entre les 
urbanitzacions de 
Cases Pairals i 
Can Palet. Al pic 
de l’Àliga 
observareu  vies 
d’escalada.  

 

 

 

 

 

Fotografies del recorregutFotografies del recorregutFotografies del recorregutFotografies del recorregut    

Accés a la font            Detall dels plàtans 

 

 

 

    Bassa sota la font   Entorn de la font 
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ItinerariItinerariItinerariItinerari    

 

IniciIniciIniciInici    
Aquest itinerari s’inicia al final del C/ Camí de la Font del Plataner, a la 
urbanització de Can Palet.  

Parada 1 Parada 1 Parada 1 Parada 1 ––––    Baixada cap a la Font dels PlatanersBaixada cap a la Font dels PlatanersBaixada cap a la Font dels PlatanersBaixada cap a la Font dels Plataners    
Continueu per la pista durant aproximadament 300 m. Si observeu al fons, al 
pic de l’Àliga, veureu vies d’escalada. Baixeu pel corriol de l’esquerra que 
trobareu abans d’arribar als plàtans. 

Parada Parada Parada Parada 2222    ––––    Font dels PlatanersFont dels PlatanersFont dels PlatanersFont dels Plataners    
Al principi del corriol observareu marges de pedra seca i tot recte trobareu la 
font. La vegetació que podem trobar és de ribera, amb dos plàtans de grans 
dimensios (Platanus x hispanica) que li donen nom  a la font.  També trobem 
omes (Ulmus glabra), avellaners (Corylus avellana), figueres (Ficus carica), 
alzines (Quercus ilex), etc. D’entre els arbustos trobem marfull (Viburnum tinus) 
i de lianes s’hi localitza lligabosc mediterrani (Lonicera implexa).    
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