Coneguem Collserola
Diumenge 29 de gener de 2017
Els aqüeductes de Santa María de Montcada
Sortida en tren i metro: A l’estació de Sarrià prendrem els FGC cap a la plaça de Catalunya i anirem a
l’estació de RENFE. Allà agafarem el tren de Rodalies de la línia R4, a les 8.44 h, fins a l’estació de
Montcada i Reixac-Santa María, des d’on iniciarem la caminada fins a Torre Baró on, de retorn,
podrem agafar el Metro L11 o bé el tren de RENFE.
Qui vulgui podrà anar directament a la Pl. Catalunya o al lloc d’inici de la caminada, sense passar per
Sarrià. Aquesta caminada, vindrà a ser com la segona part de la que es va fer de Montcada a
Cerdanyola, l’any 2013.

Horari: Trobada al vestíbul de l’estació de Sarrià dels FGC, a les 8 h. per anar cap a la Pl. de Catalunya, a
l’estació de RENFE on treurem bitllet per anar a Montcada i Reixac-Santa María, línia R4, pel tren
de les 8.44 h, i a on arribarem cap a les 9.05 h.
Recorregut lineal a peu: Iniciarem la caminada tot baixant del tren, anant pel Parc de Ca n’Oller fins
arribar al monument de la Pau del Turó de Montcada, on esmorzarem. Després seguirem cap al Coll
de Montcada. Creuarem la N-150 i passarem pel pont de sobre la A-18, baixant tot seguit a
l’esquerra per entrar al Parc de Collserola pel Torrent del Cargol, en direcció al Parc de Can Cuiàs.
Anirem al Mirador de l’Estrella i seguirem pel bosc de sota el Turó de la Qüestió, de baixada cap a
Can Cuiàs. Per aquest recorregut i per Ciutat Meridiana i Torre Baró, anirem trobant i veient sis trams
d’aqüeductes de l’antiga infraestrutura de conduccions privades d’aigües de la “Empresa de Aguas del
Bajo Vallés”, que l’any 1881 va ser adquirida per la “Compañia de Aguas de Barcelona”. Acabarem la
caminada a Torre Baró cap a les 12.30 h.
Distancia: 9,5 quilòmetres.
Desnivell: 80 metres.
Requeriments de la sortida: Portar aigua, esmorzar, roba i calçat adequats. Cal fer la inscripció prèvia.

Inscripcions i assegurances, consulteu les secretaries dels Centres.

