III Marxa dels Monestirs
Descripció de l’itinerari
Sortim de la plaça del Monestir pujant per les escales en direcció a la pedra de l’Àngel. Travessem el
carrer Montevideo i seguim pujant per unes escales fins al carrer de Gaspar Cassadó, on girem a la
dreta i seguim per la vorera sense travessar. Uns metres més endavant veiem que la vorera s’acaba, i
un gran pas de vianants ens permet canviar de vorera; ho fem i continuem pel mateix carrer.
Arribem a la rotonda de Can Caralleu. Hem de seguir en la direcció que portem, travessant el carrer
Major de Can Caralleu i continuant per la vorera del carrer de Can Caralleu en direcció al Besòs. Cal
parar atenció: al cap de pocs metres i a l’esquerra arribem a l’entrada dels jardins de Can Boscana; hi
entrem.
Pugem la rampa i travessem uns barrots a terra per al pas d’animals. Veiem uns camins tancats per
cadenes; passem pel de l’esquerra en sentit ascendent per una pista ampla. Deixem a l’esquerra un
camí que porta a un solar i posteriorment deixem també a l’esquerra un altre camí ample. Nosaltres
seguim pel mateix camí. Continuem pujant uns quants metres fins que trobem un nou camí ample i
planer a l’esquerra, que agafem, per girar a la dreta de nou pel següent camí pujador.
En arribar a una cruïlla de tres camins, girem pel de l’esquerra per tornar a girar a la dreta per un camí
ample que puja. No deixem aquest camí fins a arribar a la carretera de les Aigües. Al final del camí la
pujada és molt pronunciada. Arribats a la carretera de les Aigües, girem a la dreta i seguim la carretera
fins a una gran casa, la Vila Paula. Davant de Vila Paula hi ha un corriol que surt cap a l’esquerra i
puja cap al turó d’En Corts; agafem el corriol.
Arribem a l’altar de Santa Maria de Vallvidrera, girem cap a la dreta i pocs metres després baixem per
unes escales a una gran esplanada. A l’esquerra i a la dreta hi ha dues pistes; nosaltres seguim recte
per un corriol amb un pal indicador de Turó d’en Corts que ens porta a una altra esplanada.
A l’esplanada girem a la dreta per una pista que ens porta al coll de l’Espinagossa. Arribats al coll,
anem cap a la carretera i girem a la dreta sense creuar-la: la creuem uns metres més avall i agafem el
carrer del Mont d’Orsà. Seguim el carrer del Mont d’Orsà fins a arribar a la plaça de Vallvidrera, la
creuem en la direcció que portem per anar a pujar les escales que ens porten a la plaça Pep Ventura.
Sortim de la plaça pel carrer Navarro i Reverter, que seguim sense deixar-lo: gira a la dreta un parell
de cops i després lleugerament a l’esquerra. El carrer acaba en una cruïlla; girem a l’esquerra pel
carrer Gabriel Ferrater. Arribem a una cruïlla (amb el carrer Can Basseda) i seguim pel mateix carrer
que ara fa bastant de pujada. El carrer fa una corba molt pronunciada cap a la dreta, on arriba el carrer
del Parc de la Budellera; nosaltres continuem recte per una pista tancada amb una cadena.
Al cap de pocs metres la pista fa un revolt a la dreta i apareixen tres possibilitats: continuem recte i
descartem un camí que marxa més cap a la dreta i unes escales que marxen cap a l’esquerra.
Continuem una bona estona per aquest camí, planer i baixador, descartant pistes i camins als dos
costats. Després de deixar el pal indicador de Can Xuliu trobem un camí que puja cap a la dreta i que
indica cap a la font d’en Canet.
Arribats a la font, seguim un indicador de la marató i del GR 92. El camí primer baixa i després es fa
bastant pujador fins que creua un altre camí, que agafem a la dreta, sempre pujant. Pocs metres més
tard arribem a una pista més ampla. Seguim per la dreta per un petit corriol que ens deixa en una pista
ampla, que seguim cap a la dreta. Podem veure el Sagrat Cor del Tibidabo.
En una corba cap a la dreta veiem una font: som al coll de la Vinyassa. Immediatament veiem un camí
a l’esquerra tancat per una cadena. Agafem aquest camí i pocs metres després, en arribar a un pal
indicador, agafem el corriol que surt a la dreta en direcció a Font de la Salamandra - Vista Rica.
El camí primer baixa i després planeja. No deixem aquest camí fins a arribar a la carretera del
Tibidabo. Creuem la carretera per anar pel voral del davant i cap a l’esquerra. Seguim com si anéssim
cap a Barcelona per la Rabassada.
Continuem pel voral de la carretera fins que trobem un pal indicador amb tres senyals de PR i una de
GR. En aquest punt creuem la carretera. Davant veiem un camí dins el bosc: el seguim fins a arribar a
Vista Rica. Sortim de Vista Rica per una pista que puja. Seguint les indicacions del Patronat del Parc
de Collserola, voregem l’àrea de reserva parcial de la Font Groga.
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Arribats a un coll, el camí es torna clarament baixador. Continuem en la direcció que portem i
descartem un primer camí que surt a l’esquerra que mena al turó de Sant Cebrià. Poc després, el camí
desemboca a una pista més ampla i transitada. Agafem una pista davant nostre que puja lleugerament
cap a l’esquerra. Al cap de pocs metres, en una gran cruïlla, girem a l’esquerra i continuem per una
pista ampla que baixa lleugerament.
Continuem per aquesta pista. Trobem una primera pista a la dreta, seguim en la mateixa direcció i,
pocs metres després, en un lleuger revolt agafem la pista que gira marcadament a la dreta, en direcció
a Sant Medir. Continuem per aquesta pista ampla seguint en direcció a Sant Medir - Can Gener, en
sentit descendent. Finalment la pista fa un parell de corbes molt marcades i dóna a una cruïlla que
sembla una carretera. Girem a la dreta en direcció a Sant Medir; a la dreta hi veurem una petita zona
de lleure.
Continuem com si anéssim a Sant Medir. A l’esquerra surt una pista que sembla encimentada, que
seguim. Un senyal ens indica que anem cap a Can Gener. Passem la finca de Can Gener a la nostra
dreta, i seguim en la direcció que portem per una rampa asfaltada. A la dreta veiem el que sembla un
aparcament. Arribem a un camí tancat per una cadena i continuem.
Al cap de pocs mestres arribem a una altra cruïlla: un camí marxa marcadament a l’esquerra i puja.
Nosaltres seguim la direcció que portem per un camí una mica més estret i més aviat planer. Després
d’un tram de pujada arribem a una cruïlla: hi queden molt clars un camí cap a la l’esquerra i un cap a la
dreta que indica pantà de Can Borrell - Sant Cugat. Nosaltres hem de continuar recte, encara que el
camí estigui molt embrossat; al cap de pocs metres queda molt clarament marcat.
Continuem uns minuts fins a arribar al que sembla una cruïlla: el camí marxa cap a dreta i a l’esquerra
es veu un camí espatllat per l’aigua. Girem a l’esquerra: és l’únic punt complicat de la caminada.
Després de pocs metres amb pendent, continuem per un corriol que segueix un torrent que hem de
creuar perquè hi ha unes tanques. Seguim les tanques, que deixem a la dreta, i continuem per un camí
fins a arribar a Can Castillo (zoo).
Deixem Can Castillo i continuem recte per una pista tancada per una cadena. Girem immediatament a
l’esquerra en direcció ascendent pel carrer de la Font del Rei. Al cap de pocs metres girem a la dreta,
com si tornéssim enrere, per un camí que puja tancat amb una cadena, que ens porta de seguida a
una petita esplanada.
Sortim girant cap a l’esquerra i seguim el mur d’una finca que ens queda a l’esquerra. Arribant a la
porta de la finca veiem a la dreta un corriol que s’allunya; l’agafem. El corriol, costa amunt, és força
estret i fet malbé per l’aigua. Al cap d’una estona canvia de sentit perquè hem arribat a la fondalada, i
sembla que està en millor estat, sempre costa amunt.
Arribem a una cruïlla, travessem el que sembla un camí carener i seguim en la mateixa direcció que
portem. Ara el camí fa baixada, i més tard es troba malmès per l’aigua. Al cap d’una estona arribem a
un corriol; l’agafem cap a la dreta i veiem unes ruïnes; el camí marxa cap a la dreta i deixem les ruïnes
a l’esquerra.
Seguim pel mateix camí deixant altres corriols a dreta i esquerra. Creuem el torrentet que tenim a
l’esquerra i passem a l’altre costat de la vall. Més endavant trobem un camí que ve per l’esquerra;
nosaltres continuem cap a la dreta.
Al cap d’una estona trobem un camí que ens ve per la dreta amb indicacions de Sant Vicenç del Bosc.
Continuem recte seguint l’itinerari de la marxa de l’any passat. Arribem a Can Gordi; després d’una
pujada marcada arribem a una esplanada. Girem a l’esquerra i de seguida de nou a la dreta per pujar
fins a un carrer. El creuem per seguir cap a Sant Cugat: hi ha indicacions de PR-C38. Ja seguim un
carrer asfaltat que ens portarà a Sant Cugat
Seguim per darrere del Club Tenis Natació Sant Cugat. Arribem a Sant Cugat i girem a la dreta pel
carrer de Llaceres. Seguim fins a arribar a una rotonda, girem a l’esquerra i baixem pel passeig Antoni
Gaudi. El passeig ens porta fins a la plaça del Mil·lenari, i seguim en la mateixa direcció pel carrer
Cèsar Martinell.
Arribem a una altra rotonda, que travessem per la dreta, deixant-la a l’esquerra. Tot seguit agafem el
carrer que gira lleugerament cap a la dreta, passem pel costat d’un parc infantil i pugem en direcció a
la plaça del Monestir, on hi ha l’Arribada.

Marxa dels Monestirs

www.elsblaus.cat

