
 

 
 

Sortim de l’estació superior del funicular de Vallvidrera , a la 
plaça Pep Ventura. Anem cap a l’esquerra per baixar per les 
escales fins a arribar a la plaça de Vallvidrera, que amb molt de 
compte creuem per agafar el carrer Mont d’Orsà de pujada. 
Continuem per aquest carrer, passem per la plaça dels Pins, i 
seguim fins a arribar a la carretera de Molins de Rei, que creuem i 
seguim per la vorera cap a la dreta. 

Arribem a l’àrea de lleure del Turó d’en Cors, girem cap a l’esquerra 
i, de les dues pistes que hi ha, agafem la de l’esquerra, més ampla i 
menys pujadora. Continuem per la pista fins a arribar a una gran 
esplanada, on veiem un petit altar a l’esquerra: som a Santa Maria 
de Vallvidrera.  

Continuem recte sense deixar durant una bona estona la pista 
ampla. En arribar al coll de Can Portell, deixem la pista que puja a 
les antenes de Sant Pere Màrtir i girem per la pista de la dreta tot 
seguint el pal indicador de Ciutat Diagonal. Passem per davant del 
tenis Diagonal i seguim per la vorera fins a arribar a la plaça Mireia, 
on parem per fer l’esmorzar. 

 

En aquest punt es para 25 minuts per esmorzar. 

Sortim de l’esmorzar tot passant per un camí fet de fusta, però 
alerta que de seguida girem cap a la dreta per agafar un petit corriol que va bastant planer. Al final d’aquest corriol, 
desemboquem a una pista més ampla on hi ha una torre elèctrica: som al coll de la Tina. En aquest punt girem per 
la pista cap a la dreta, amb lleugera pujada. En arribar al pal indicador de Can Baró - Can Carbonell girem cap a 
l’esquerra, fins a arribar a la font del Ferro. Seguim recte fins a trobar un altre pal indicador de Can Baró. Ara girem 
cap a l’esquerra; el camí a estones fa una mica de baixada i d’altres és planer.  

Arribem a una bifurcació; agafem el camí de la dreta, però no us preocupeu que el de l’esquerra porta al mateix 
lloc. Arribem a un pal indicador de Sant Pere - Can Baró; nosaltres continuem recte. Desemboquem a una pista 
més ampla i girem cap a l’esquerra tot seguint l’indicador de Can Baró. Arribem a una altra pista, on girem cap a la 
dreta; aquí deixem el camí que va a l’entrada de Can Baró. Seguim fins a arribar a una cadena: a la dreta ens 
queda Can Fatjó i a l’esquerra un túnel de les aigües de Barcelona; continuem recte tot seguint l’indicador de Sant 
Just, camí de muntanya.  

Ara continuem recte per una pista ampla. Arribem a l’indicador de la font de la Beca, que deixem a la dreta. 
Continuem per aquesta pista ampla fins a arribar a un carrer asfaltat, on podem veure un camí per circular les 
bicicletes. Nosaltres hem de seguir l’indicador de Can Cuiàs; per a això girem una mica a l’esquerra per de 
seguida girar cap a la dreta, per un caminet de terra on posa camí de vianants. Una mica més amunt, creuem el 
carrer i girem cap a l’esquerra seguint l’indicador de Font de Can Marlés - Can Cuiàs.  

En arribar a les pistes de tenis de Can Marlés, girem cap a la dreta per un camí barrat per una cadena, seguint 
l’indicador de Font de Can Marlés. Arribem a la font de Can Marlés, continuem recte per un camí una mica més 
estret que puja lleugerament. Després d’una estona, desemboquem a una pista molt ampla, on girem cap a 
l’esquerra tot seguint l’indicador de Can Cuiàs; hem de pujar durant una bona estona. Deixem una pista que ens 
ve de la dreta i continuem recte tot pujant per la pista ampla i seguint els indicadors de Can Cuiàs. Arribem a la 
carretera que porta de Vallvidrera a Molins de Rei. En aquest punt cal anar en compte; creuem la carretera i som a 
l’esplanada de Can Cuiàs; la masia ens queda a l’esquerra.  

En aquest punt, qui vulgui, es pot parar 5 minuts p er descansar i prendre aigua 

Continuem anant una mica cap a la dreta per agafar una pista ampla amb un indicador de Coll de l’Espinagossa. 
Seguim una estona per aquesta pista, deixant algun camí que hi surt, fins a arribar a una cadena. Ara el camí es 
converteix en un carrer asfaltat, que seguim fins a arribar a la plaça dels Pins, ja coneguda perquè hi hem passat a 
l’inici de la caminada.  

Ara girem cap a l’esquerra per agafar el carrer Mont d’Orsà ja fins a arribar a la plaça de Vallvidrera. Aquí cal anar 
amb compte; en arribar a l’altura de ”la Caixa”, creuem pel semàfor cap a la dreta i, havent creuat, anem cap a 
l’esquerra per anar a buscar les escales de pujada que ens duen al punt final, la plaça Pep Ventura, on donem per 
finalitzada la XV Caminada Popular. 

Aquí teniu l’opció de baixar a Sarrià amb el funicular de Vallvidrera fins al Peu del Funicular i agafar els Ferrocarrils 
de la Generalitat, o qui no n’hagi tingut prou ho pot fer a peu.  

 

Moltes gràcies a tots per haver participat. Us esperem a la propera. 

   Horaris orientatius 
 

Vallvidrera     0.00 9.15 
 

Plaça dels Pins  0.12 9.27 
 
Santa Maria de Vallvidrera 0.07 9.34 
 
Coll de Can Portell 0.13 9.47 

 
Plaça Mireia 0.13 10.00 
(Esmorzar 25 min) 
 Sortida  10.25  

 
Font del Ferro 0.25 10.50 

 
Can Fatjó  0.25 11.15  

 
Can Marlés 0.20 11.35 
 
Can Cuiàs 0.25 12.00 
(Parada 5 min) 
 Sortida  12.05 
 
Plaça dels Pins 0.15 12.20 
 
Plaça Pep Ventura  0.10 12.30 

                                Arribada  

XV Caminada Popular 
Itinerari 


