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Sortim de l’estació superior del funicular de Vallvidrera, a la plaça Pep 
Ventura. Agafem el carrer Navarro i Reverter i el seguim fins a arribar al carrer 
Gabriel Ferrater, on girem a l’esquerra. Més endavant desemboquem al carrer 
Casafranca, per on continuem en la mateixa direcció que portem. Poc després, en 
un encreuament de carrers, continuem pel de Gabriel Ferrater (antic camí de la 
Budellera), que fa una mica de pujada i és asfaltat.  

Al final, desemboquem al carrer de la Font de la Budellera, i girem a l’esquerra. 
Pocs metres més endavant, continuem per una pista on hi ha una cadena, i més endavant, en arribar en un pal 
indicador, continuem per la pista de l’esquerra, més planera, tot deixant les escales que baixen a la font de la 
Budellera. Continuarem per aquesta pista ampla, planera i algun tram baixador. Passarem per l’entrada de la 
Masia de Can Xoliu, que el deixarem. També deixarem l’entrada de la Masia de Can Nando. Continuarem per la 
pista ampla, ara deixem la desviació de la font de Canet i seguim rectes.  

Poc després en un revolt a la dreta deixem la desviació del pal indicador del Coll de la Vinyassa, continuarem per 
la mateixa pista. No gaire més lluny, arribarem a un revolt cap a l’esquerra, aquí deixarem el camí que va cap a 
l’esquerra i continuarem rectes seguint la indicació Centre d’informació del Parc. Al final d’aquest camí arribem a 
una cadena i desemboquem a una pista força més ampla que agafarem cap a l’esquerra. Arribarem a l’escola El 
Xiprer i davant d’una cadena desembocarem a una pista asfaltada, que ara agafarem cap a la dreta, seguint 
l’indicador del Centre d’informació del Parc. En poca estona arribem al Centre d’informació del Parc, que el 
deixarem a mà esquerra. Continuarem rectes fins a arribar a l’entrada de Vila Joana, on anirem baixant per el camí 
escalonat que ens porta a l’explanada del Baixador de Vallvidrera.     

En aquest punt es para 25 minuts per esmorzar. 

Després d’esmorzar agafarem la pista que ens tornaria a pujar a Vila Joana pel camí dels Plataners. Cal anar amb 
compte, ja que arribem a un pal indicador que indica Les Planes – Turó de Penitent a on hem d’agafar un corriol 
cap a l’esquerra, ara el camí és tros pujador, cal anar amb calma. Al final de la pujada, desemboquem a una pista 
ampla, i girarem cap a l’esquerra seguint l’indicador a Les Planes. Al final de la pista arribem a una cadena, 
desemboquem a un carrer a on girarem a la dreta, som al barri del Rectoret. A pocs metres girarem a l’esquerra 
pel carrer del Boix i en arribar a una parada de bus, en un revolt a l’esquerra, continuarem per el carrer del Lila, 
que està asfaltat.  

Continuarem per aquest carrer girant una mica cap a la dreta fins a arribar al carrer de Codonyer, a on anirem cap 
a l’esquerra. Anirem baixant fins a arribar al carrer dels Bohemis, aquí girarem a l’esquerra pel carrer de l’Amarant. 
Desembocarem a un altre carrer on hi ha una corba a la dreta, seguirem pel carrer Major del Rectoret. En arribar a 
una corba a l’esquerra, seguirem pel carrer Major del Rectoret i una mica després arribarem a una confluència, 
deixarem el carrer Major del Rectoret per continuar pel carrer del Margalló. Desembocarem a un altre carrer i 
girarem cap a la dreta per l’Avinguda del Rectoret. Poc després, en una desviació, continuarem per l’esquerra 
seguint el carrer de l’Avinguda del Rectoret.  

Tornem a arribar a un altre encreuament i ara girarem cap a l’esquerra seguint pel carrer del Tren, continuarem 
fins a arribar a la Plaça Major del Rectoret, on hi ha l’estació de les Planes. Travessarem el pont de ferro per 
creuar les vies del tren i anar a l’andana que toca més a la carretera. Aquí girarem una mica cap a la dreta per a 
arribar a creuar per sobre el pont de la carretera de Vallvidrera a Sant Cugat. Un cop a l’altre banda girarem cap a 
la dreta per a entrar a un aparcament tancat amb una cadena, passarem per sota del pont que creuava la 
carretera i a pocs metres a la dreta agafarem un camí de terra. Continuarem per aquest camí que es fa de seguida 
ampla i va paral·lel a la carretera de Vallvidrera fins a arribar al Baixador de Vallvidrera. En aquest punt creuarem 
la carretera pel semàfor de davant l’estació del Baixador i anirem altre cop a l’esplanada on havíem fet l’esmorzar 
per finalitzar la caminada.  

 

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