
 

VI Marxa dels Monestirs 
Descripció de l’itinerari 

 

Sortim de la plaça del Monestir pujant per les escales en direcció a la pedra de l’Àngel. Travessem el carrer 
Montevideo i seguim pujant per unes escales fins al carrer de Gaspar Cassadó, on girem a la dreta i seguim per la 
vorera sense travessar. Uns metres més endavant creuem per un pas de vianants i entrem al Parc de l’Oreneta. 
Anem de pujada vorejant el parc tota l’estona per l’esquerra. En arribar al parc infantil, girem a l’esquerra cap al 
tren de l’oreneta. Abans d’arribar a les vies del tren, surt a l’esquerra un corriol de baixada amb el que creuem una 
petita tanca metàl·lica. Ara el camí és pujador, el seguim fins a sortir a una pista ampla, que segueix pujant fins a 
arribar a la carretera de les Aigües. 

Un cop aquí girem a la dreta, on poc després agafem un corriol pujador que surt cap a l’esquerra. Anirem pujant 
fins a arribar a un petit altar, Santa Maria de Collserola; girarem una mica cap a la dreta per baixar a una 
explanada força ampla, sota del turó d’en Cors. Aquí anirem cap a la dreta per una pista ampla i de baixada, que 
ens durà al Coll de l’Espinagosa. En el coll girarem cap a la dreta seguint el camí de la vorera de la carretera de 
Vallvidrera a Molins de Rei. Pocs metres desprès, en el pas de vianants creuem i agafem el carrer de Mont d’Orsà i 
arribarant a la plaça dels Pins de Vallvidrera. Ara anirem cap a l’esquerra pel carrer de l’antic camí a Santa Creu 
d’Olorda, que surt planer i de moment asfaltat. Una mica més endavant trobem una cadena i el carrer es torna una 
pista de terra. 

Seguirem per la primera pista que ens trobarem a la dreta, passarem per unes escales fins a arribar al pantà de 
Vallvidrera, on agafarem el sender de la dreta deixant el pantà a l’esquerra per baixar per unes escales que ens 
portaran al carrer Camí del Pantà, passarem entre les cases fins a un parc i seguirem fins al pas de vianants per 
creuar la carretera de Vallvidrera cap a l'estació del Baixador de Vallvidrera on trobarem una esplanada i ens 
dirigirem a la dreta per unes escales que ens portaran al Museu Casa Verdaguer. Seguirem pel carrer asfaltat 
passant pel patronat de Collserola fins a l'escola Els Xiprers, just després del col·legi ens desviarem a l'esquerra 
per agafar el Camí del Salze, vorejant el col·legi fins a arribar a una cadena que creuarem. Seguirem per la pista 
de terra ignorant tots els ramals fins a arribar al Coll del Gravat, després seguirem pel camí del Salze fins a arribar 
a una torre d'alta tensió, on girarem a la dreta agafant el camí de Sant Cugat que ens portarà al Coll de la 
Vinyassa. 

Arribats al coll deixem la pista agafant el sender de l’esquerra, ens trobarem diferents ramals a la nostra dreta, 
seguirem recte fins a arribar a la carretera de l 'Arrabassada, que creuarem, per seguir pel camí que voreja la 
carretera fins a Can Ribes. Aquí trobarem dos camins, un d’asfaltat i un altre de terra, seguirem pel camí de terra a 
la nostra esquerra passant per una casa i, a continuació, el viaducte de Can Ribes. Sortint del viaducte seguirem 
pel primer corriol que trobarem a la dreta, fins a trobar un sender a l’esquerra i tot seguit un altre a la dreta, els 
ignorarem tots dos per seguir les indicacions de Can Gener. Després d'uns metres trobarem a la dreta una cruïlla 
indicant Can Gener que ignorarem per seguir recte, trobarem dues cruïlles més a la nostra esquerra que també 
ignorarem passant per una zona furgada i rocosa fins a trobar un altre sender a l'esquerra per on si que ens 
desviarem fins a arribar al pantà de Can Borrell. 

Arribats al pantà creuarem un pont de fusta fins a unes escales que ens portaran a una pista de terra on girarem a 
la dreta per seguir-la fins a arribar al Restaurant Can Borrell. Al Restaurant girarem a la dreta seguint la pista 
situada a la part del darrere de l’edifici i agafant la primera pista de la dreta. Seguirem fins a trobar un altre 
encreuament on girarem a l'esquerra cap al Turó de Torrefererra. Seguirem per la pista de terra passant per una 
casa abandonada a la nostra dreta fins a arribar a una cadena que creuarem per seguir per la pista de terra fins a 
trobar-nos una hípica. 

Ara entrem a Sant Cugat creuant una riera i després l'avinguda de les Corts catalanes pel pas de vianants, per 
seguir pel camí de terra que tenim davant, ignorant els dos ponts de fusta que trobarem a l’esquerra fins a entrar al 
Parc de la Pollancreda. 

Ja dins del parc trobarem una cruïlla que cap a la dreta fins a creuar la Rambla del Celler pel pas de vianants per 
seguir pel Carrer del Vallès. Arribarem a un pont elevat i seguirem pujant per les escales que ens trobem a la dreta 
fins al Passeig de Francesc Macià. Continuarem per la vorera fins al primer pas de vianants per creuar i arribar al 
monestir de Sant Cugat on donarem per finalitzada la marxa.  


