Itinerari de la XIV Caminada Popular
Horari
Vallvidrera. (estació superior).

9.15h

Coll de l’Espinagossa

9.29h

Can Cuiàs (Esmorzar 25 min).
Sortida

10.20h
10.45h

Font de l’Espinagossa

11.03h

Pantà de Vallvidrera

11.15h

Mas Sauró

11.35h

Mas Guimbau

11.52h

Estació de les Planes

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
de les Basses d’en Barral, coneguda com la plaça del pi, 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 la dreta, que puja fins a arribar a una
petita esplanada. En aquest punt, a la dreta, veiem un camí amb un petit pal
indicador del PR-C 164; l’agafem. Ara el camí és estret i amb força pendent:
cal anar amb compte. Al final del corriol desemboquem en un altre camí,
que agafem cap a la dreta tot seguint els senyals del PR–C 164. Ara el camí
és planer, però va fent algun alt i baix. Trobem una bifurcació sense
senyalitzar; agafem el camí de la dreta, una mica més pujador (els dos
camins es retroben més endavant).

12.15h
Arribada

Continuem en la direcció que ja portem tot seguint els pals indicadors del
PR-C 164, i deixem les desviacions que ens anem trobant. En un revolt que
fa el corriol cap a la dreta veiem un camí que surt tot recte i de baixada; no
hi ha indicacions, però hem de seguir cap a la dreta.
Després d’una estona, desemboquem en una pista ampla. Girem cap a la dreta i cap amunt seguint els senyals del PR i el
pal indicador de Can Cuiàs. Al final d'aquesta pista, anem fins a la cadena que la tanca i sortim a la carretera de
Vallvidrera a Molins de Rei; la creuem amb molt de compte i ja som a la masia de Can Cuiàs, on tenim 25 minuts per
esmorzar.
Sortim de Can Cuiàs cap a la dreta, en direcció a la pista ampla que va cap a Vallvidrera. Hi ha una cadena que tanca un
camí que surt cap a l'esquerra amb un pal indicador de font de Can Llevallol, que agafem. Al cap de pocs minuts passem
per la font de Can Llevallol (probablement no hi deu haver aigua), continuem pel mateix corriol, que ara inicialment es fa
força pujador.

Desemboquem a una pista més ampla, girem cap a l'esquerra i, de baixada, arribem a la font de l'Espinagosa. Continuem
baixant fins a arribar a una cadena: ara som al pantà de Vallvidrera. Agafem un caminet que voreja el pantà per la seva
dreta i anem fins a la presa. Travessem el pantà per sobre la presa. A l'altra banda pugem unes escales davant d'un bar i
girem cap a la dreta per un carrer asfaltat que fa una mica de pujada.
Pocs metres després, al capdamunt del carrer, fem un canvi de sentit i girem cap a l'esquerra per un carrer que ens indica
que no té sortida. Abans d'arribar al final del carrer sense sortida, agafem una petita rampa a la dreta, que ens porta per un
carreró estret. Ara sortim per uns esglaons a un carrer asfaltat, que agafem cap a la dreta.
Més endavant arribem a una desviació, on veiem uns contenidors de brossa. Continuem pel carrer que puja a l’esquerra
seguint el camí de Mas Sauró.
En l’encreuament següent, girem cap a l'esquerra pel carrer asfaltat i de pujada, el Camí de la Reineta. No deixem aquest
carrer asfaltat fins a arribar a dalt, on sortim a una placeta davant d'una residència de nova construcció per a discapacitats.
Ara anem cap a la dreta, per una pista tancada amb una cadena i un pal indicador de les Planes; seguim les indicacions
del GR-92. Poc després arribem a una altra desviació, continuem per la pista de l’esquerra, ampla i de pujada, i deixem el
GR, que baixa cap a la dreta. Continuem una estona per aquesta pista fins a arribar a una cadena. Sortim a un carrer
asfaltat enmig d’un revolt; a la dreta hi ha les escales de la Gatosa, que agafem.
Anem baixant per les escales fins a arribar al passeig d'Anna Rúbies. Aquí girem cap a la dreta, per tornar a agafar les
escales de la Gatosa pocs metres després cap a l'esquerra. En arribar al carrer següent, girem cap a la dreta fins a la casa
número 47, on tornem a agafar cap a l'esquerra les escales de la Gatosa. En el carrer següent, davant la casa número 26,
seguim baixant per l'esquerra per les escales de la Gatosa. En el carrer següent, davant la casa número 6, continuem
baixant per les escales de la Gatosa. Al final de les escales, som a un carrer asfaltat davant d'una font i la parada de
l'autobús 118. Girem cap a la dreta.
Pocs metres després, a l'esquerra agafem cap avall una rampa encimentada vorejada per uns fanals. Al final de la rampa,
davant la casa número 35, girem cap a l'esquerra seguint el carrer per girar després a la dreta en un revolt pronunciat, pel
camí de Mas Guimbau.
Passem pel santuari de la Mare de Déu de la Salut (a la nostra dreta), on també veiem una creu de terme (a la nostra
esquerra). Nosaltres continuem recte.
En arribar a un encreuament de carrers, agafem el carrer del Pollancre, que marxa una mica a l'esquerra, de baixada,
vorejat per una barana. Passem per sota el pont de l'autopista i una mica més endavant arribem a una esplanada, davant
del pont que ens porta a l'estació de Les Planes, i donem per finalitzada la caminada.

