Fitxa de l'itinerari:
• Comarca: Barcelonès
• Distància: 5,25 km
• Durada aproximada: 2h (sense parades)
• Desnivell: 247 m
• Dificultat: Fàcil.
• Altitud: 303m
• Època: Tot l'any.
• Com arribar-hi: Es pot agafar la L1 (vermella) direcció Fondo i aturar-se a
l'estació de Santa Coloma de Gramanet (la penúltima).
• Altres: És un itinerari circular que en part recórrer marques del GR 92. La
ruta transita majoritàriament per pistes forestals ben senyalitzades amb
vistes al mar i al riu Besòs. Aquesta ruta té elements històrics
interessants com el poblat ibèric i el pla de les Alzines.

Aquesta ruta circular la iniciem a la Plaça de la Vila de Santa Coloma, a la boca
del metro de la L-1. Des d'aquest punt de fàcil accés comencem la ruta cap al
Puig de Castellar travessant Santa Coloma de Gramanet. Cal agafar el carrer de
Sant Carles amunt (direcció nord/nord-oest) fins a trobar el carrer Sant Jeroni
que prenem per girar de seguida pel Carrer Dr. Ferran fins a creuar l'Avinguda
Pallaresa, just a sobre de la B-20 direcció Mataró. Un cop creuada, prenem la
mateixa avinguda cap a la dreta fins arribar a l'Avinguda de Ramón Berenguer
IV, que l'agafem cap amunt fins al final. On acaba trobarem la pista que porta
al Puig de Castellar. La pista queda una mica cap a l'esquerra, però no l'agafem
sinó que és més recomanable prendre el sender -anomenat Torrent de les
Bruixes- que surt entre els arbres just on mor l'Avinguda de Ramón Berenguer
IV. Aquest camí és un corriol força entretingut, senyalitzat amb fites taronges,
que porta al poblat ibèric tot passant per la font de la Bóta, més agradable i
menys transitat que la pista. El camí no té pèrdua, cal seguir les fites taronges
cap amunt. En algun moment pot ser que creuem la pista, però cal no perdre
de vista les marques taronges que ens porten directe al poblat ibèric.
Val la pena fer un passeig pel poblat ibèric, situat al cim del turó del Pollo. Tot
passejant pel recinte, que sempre és obert, s'hi poden veure els carrers que
componien el nucli, que daten del segle IV aC. Des d'aquest punt es veu la línia
de costa, la desembocadura del Besòs, Barcelona, Badalona, Santa Coloma i
part de la plana del Vallès.
Des del Poblat ibèric al Pla de les Alzines hi ha quatre passes i és un lloc molt
recomanable on seure i admirar les poblacions de Santa Coloma, Barcelona i
Sant Adrià, amb el mar de fons. En aquest punt hi trobarem un pedró amb uns
versos del poeta Màrius Sampere dedicat al caminant: « Vida o camí, l'agafa el
caminant, i va cap a la fi, no mai enrere. Camí vol dir que enlloc no hi ha
frontera sinó terra de tots».
Des del Pla de les Alzines podem prendre ara sí la pista, que ressegueix una
part del GR92, ara en direcció al dipòsit que es veu i la torre de vigilància. El
camí dóna la volta per darrer el turó i després d'una primera pujada va baixant
suament cap als límits occidentals del Parc de la Serralada de Marina.
Passarem a prop de la font de les Canyes i la font de l'Alzina abans d'arribar
finalment a l'àrea de lleure Font de l'Alzina on podem seure a fer un mos i
descansar.
Des d'aquí hem des seguir la pista sense desviar-nos en cap moment, cal tenir
en compte que hi ha una bifurcació que sembla el camí recte a seguir però en
aquest punt hem de seguir la pista cap a l'esquerra.
Seguirem per la pista de la Font de l'Alzina que aviat ja es converteix en vial
asfaltat fins arribar a l'Avinguda de l'Anselm Riu. Prenem aquest carrer cap a la
dreta per anar a agafar l'Av. De Francesc Macià. La seguirem, creuant
novament l'Avinguda Pallaresa fins arribar al Passeig de Llorenç Serra on, a
l'esquerra, trobarem l'estació de Metro i la plaça de la Vila de nou on posarem fi
al nostre recorregut.
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