
En la continuació dels cingles
de Bertí hi ha els cingles de
Gallifa, que tanquen la vall

de Gallifa amb el massís de Farell.
El paisatge de tot el terme és de
gran qualitat paisatgística, amb
penya-segats i abundants pinedes.
Enmig d’aquest entorn trobem el
tranquil poble de Gallifa, de només
un centenar d’habitants. 

Mossèn Josep Dalmau va iniciar la
recuperació de l’ermita i la va consa-
grar a l’ecologia; és el primer santuari
del món dedicat a l’ecologia. L’origen
prové del mite de la mare terra que
protegeix i proporciona als seus fills
el que els cal per viure. La mitologia
grega simbolitzava aquest mite
amb la deessa Àrtemis, i el sentit
protector maternal, juntament amb
la virginitat, van ser absorbits per
l’Església catòlica en incorporar-los
a Maria en el concili ecumènic 
d’Efes al segle V. Al recinte hi ha una
estàtua d’aquesta deessa. 
La Font de Sant Galdric es troba a la
part obaga del recinte. A mitjan oc-
tubre se celebra una marxa ecològica
cap al santuari des de deu municipis
del voltant. La data és anomenada
també Festa de la Tardor.

Activitats al Santuari 
Tots els dissabtes de juliol i agost, hi
ha un gran espectacle de so i llum, a
la posta del sol (entre les 20 i les 22
hores) al Santuari Ecològic del Cas-
tell de Gallifa. El 4 de setembre, a
més, hi ha un sopar medieval. D’al-
tra banda, el 6 de juny, diumenge, se
celebrarà el XXIV Aplec popular:
Elogi a la naturalesa, una jornada

amb activitats de cultura popular. El
Santuari és obert tots els dies de la
setmana i, a més, les persones que
el visitin en dissabte o diumenge 
podran gaudir de la projecció de
l’audiovisual "A la recerca de la na-
turalesa profunda". Més informació
www.santuariecologic.com 

PUNT DE PARTIDA
Gallifa. 

DESNIVELL I DURADA
El desnivell és de 142 m i la durada
d’unes dues hores i mitja, sense
comptar les aturades.

RECORREGUT
Gallifa (500 m)        

A l’entrada del poble hi ha un plà-
nol dels camins de les rodalies.
Anem a la dreta i baixem pel ca-
rrer principal deixant a la dreta un
gran monument, obra de Llorenç
Artigas, famós ceramista nascut al
poble. Trobem indicadors del camí
de rronda de Gallifa que seguim en
direcció cap al Gorg Negre.

Camí de Ronda - 
Pla de Can Brossa
És una pista molt fresca que 
s’allunya del poble, creuem un
torrent, i després d’uns quants
giravolts emprenem una pujada.
Hem deixat un trencall cap al
Gorg NNegre. Arribem a un ampli
pla cobert de prats cultivats.

Pujada al Santuari    
Seguim en direcció a Can Brossa,
entrem en un bosc de pins i alzines
de lleugera pujada. En trobar uns
senyals grocs els seguim ja que
arribem al santuari per un camí
que fa drecera. Caminem, per dins
del bosc tocant la vegetació, els
brucs, les estepes, els llentiscles i

altres plantes mediterrànies ens
freguen les cames. Creuem una
pista i seguim pel corriol fins a les
runes del castell. 

Santuari Ecològic del Castell
de Gallifa (642 m)       
Visitem el recinte del castell amb
calma, la magnífica panoràmica en-
voltada de vegetació, veiem boscos i
muntanyes, i les cingles de Gallifa
amb el poble als seus peus. Des de
la torre dde ddefensa sortim fora del
recinte i emprenem una pista ampla
cap a la dreta. Al cap de pocs metres
tornem a girar a la dreta. 

Drecera de retorn a Gallifa       
És una baixada ràpida al poble, en
pocs metres passem d’un alzinar a
una pineda. El sender és poc tran-
sitat, així que hem d’anar esquivant
la vegetació. Ens apropem a una
zona més fresca en arribar a la vora
d’un camí. El seguim a l’esquerra i
creuem el torrent per damunt d’un
pont. Estem a la mmasia dde CCan BBosc
i un cop creuem la cadena arribem a
una pista que és el camí de Ronda. 

Sant Pere de Gallifa        
Seguint aquest camí a la dreta tor-
nem al punt d’inici després de pas-
sar unes boniques cases del poble,
però val la pena voltar una mica més
i mirar de trobar un corriol que ens
porta a la bonica ermita romànica
de Sant PPere. Al costat mateix hi ha
la casa natal del famós ceramista. 

Orientació pedagògica

Com protegim la natura?  
L’excursió ens permet conèixer
part de la Serralada Prelitoral, la
vegetació, la ubicació, etc. Als peus
d’Àrtemis, deessa de la lluna, po-
dem debatre la nostra actitud vers
la Terra i la natura i prendre com-
promisos en accions concretes i
quotidianes.

Informació pràctica

Transport 
Transport públic. 
Autocars Sagalés de Sant Feliu
de Codines a Gallifa. 

Telèfons i webs 
Ajuntament de Gallifa

93 866 21 21
Santuari Mare de Déu 

de l’Ecologia 
93 744 20 16

Marxa Ecològica. Festa de la Tar-
dor. Primera quinzena d’octubre.
Mossèn Josep Dalmau
93 436 66 24
www.microsql.com/santecologic
www.drac.com/drac/vallocci/
gallifa

Itinerari: 
Caminada boscana de Gallifa al santuari de l’Ecologia  

EN L’ANY DEDICAT A LA BIODIVERSITAT   

Excursió a Gallifa on hi ha
l’únic santuari de l’Ecologia  
Els dissabtes de juliol i agost hi ha un espectacle de llum i so Aquesta excursió pertany al llibre: 

Explorar Catalunya 2
60 excursions per a nois i noies de 8 a 12 anys 
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Vista general del Santuari on es fa l’espectacle de so i llum
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