
CENTRE EXCURSIONISTA 
ELS BLAUS 

 CONEGUEM LA RIARADA DE LA SERRA DE COLLSEROLA    

Diumenge 25 de gener de 2015  

De Vallvidrera a Molins de Rei  
 
Sortida en tren: Ens trobarem a l'estació de Sarrià dels FGC a les 8.00 h per agafar el 
tren fins a Peu del Funicular on agafarem el funicular fins Vallvidrera. 
Retorn en tren: agafarem el tren a l'estació de la RENFE de Molins de Rei (preu 3,00 €) 
fins arribar a l'estació de Pl. Catalunya on agafarem els FGC fins a Sarrià. 
 

 
Recorregut: Sortirem de la Plaça de Pep Ventura de Vallvidrera on començarem a 
caminar baixant les escales per agafar el Carrer Mont d'Orsa al cap d'uns metres 
arribarem al camí de Santa Creu Olorda a Vallvidrera en la qual ens desviarem per anar 
direcció al Pantà de Vallvidrera. 
Fins arribar a un corriol que ens portarà directament a la urbanització Mas Sauró un cop 
allà seguirem el GR 92 que es convertirà en un altre sender, després arribarem a una 
pista en la que seguirem fins arribar al Turó de Can Pascual on farem una parada de 20 
minuts per esmorzar. 
Després arribarem a una carretera que seguirem durant 500m fins agafar a una pista que 
ens portarà directament a un sender molt tancat i humit, creuerem diferents rieres abans 
d'arribar a la població de la Riarada. 
Aquí haurem de creuar la població per després endinzar-nos de nou a un altre sender que 
ens portarà directament al Salt d'aigua. 
Després haurem de creuar dues rieres passant per la masia Can Planes abans d'arribar a 
la població de Molins de Rei hi passarem pels carrers de la població fins arribar a l'estació 
de tren de Molins.  
 
Distància: 15,585 quilòmetres 
desnivell positiu: 268 metres acumulats  
 
Requeriments per a la sortida: portar aigua, esmorzar, roba i calçat adequats  
 
Horari: trobada el l'estació de Sarrià a les 8.00 h inici de la caminada a les 8.30 h a la 
plaça Pep Ventura de Vallvidrera. 
Final previst  a les 13.00 h a l'estació de tren de Molins de Rei, a les 14.00 h a Sarrià. 


