
Sortirem de la Plaça Lluís Millet de Sant Cugat (estació dels FGC), per agafar el Carrer 

de Valldoreix on girarem a l'esquerra per passar per la Plaça Doctor Galtes i pels carrers 

de Santa Maria, Santiago Rossiñol fins a arribar al Monestir de Sant Cugat. Seguirem 

deixant el monestir a la nostra esquerra per anar al Passeig Francesc Macià, on girarem a 

la dreta fins a la Rambla del Celler que girarem a l'esquerra. Girarem a la dreta pel segon 

carrer: l’Avinguda de la Torre Blanca, passant per davant dels cinemes de Sant Cugat. 

Quan arribem a la rotonda girarem a l'esquerra per seguir per l'Avinguda del Pla del Vinyet 

fins a trobar una altra rotonda, on entrarem en un camí de terra tancat al trànsit rodat amb 

una cadena que surt del costat del col·legi Europa. 

El camí ens portarà cap el Pi d'en Xandri fins al restaurant de Can Borrell on seguirem 

per la pista que surt a l'esquerra situada darrera el restaurant, ignorarem altres camins i 

senders fins arribar a l'Ermita de Sant Medir. Continuem vorejant l’ermita per l’esquerra  

fins trobar-nos un camí que marxa cap a la nostra dreta ascendent que agafarem per 

arribar al restaurant Can Gener. Allà on seguirem per una pista amb una cadena que 

trobarem a l'esquerra, ens portarà a una cruïlla on girarem a l'esquerra i seguirem un 

sender que ens portarà al viaducte de Can Ribes que creuarem per arribar a la 

Carretera de l'Arrabassada. 

Seguim la carretera en sentit ascendent per un camí de terra que hi ha a l’esquerra durant 

100 metres, per creuar-la en arribar a un camí ascendent situat a l'altre costat, només a 

50 metres agafarem un sender que surt de l'esquerra, i passarem pel costat d’una torre 

d'alta tensió per arribar al Coll de la Vinassa. Allí trobarem una pista tancada amb una 

cadena, girarem a l'esquerra per passar per unes cases abans d'agafar un sender que 

trobarem a la dreta i que passa just per darrera de la Torre de Collserola. Passant una 

cadena trobarem dos carrers asfaltats, seguirem pel carrer Gabriel Ferrater, a la dreta, poc 

després en una altra cruïlla seguirem pel carrer Navarro Reverter, el segon a l'esquerra 

fins arribar a la Plaça Pep Ventura. 

Passarem per davant de l'estació del funicular pel carrer de Queralt fins a baixar les 

escales cap a la Plaça de Vallvidrera que creuarem per pujar pel carrer del Mont d’Orsà 

fins arribar a la carretera de Santa Creu d’Olorda, que creuarem pel pas de vianants per 

anar al Collet de l'Espinagosa. 

Seguirem la pista de l'esquerra vorejant el Turó d’en Cors, en arribar a una esplanada 

pujarem per unes petites escales que ens portaran a l’altar de Santa Maria de 

Vallvidrera. Baixarem cap a l’esquerra fins trobar-nos un sender que seguirem per arribar 

a la Carretera de les Aigües Seguirem la carretera de les aigües cap a la dreta fins 

arribar al pal indicador del Parc de l'Oreneta, baixarem pel sender fins veure un carrer 

asfaltat, abans de trepitjar l’esmentat carrer girarem a l'esquerra per seguir baixant per un 

camí de terra que ens portarà al Parc de l'Oreneta. Seguirem per la dreta per agafar el 

primer camí que trobem a la dreta, fins al carrer Gaspar Cassadó que girarem cap a la 

dreta durant 100 metres fins trobar-nos a l’esquerra les escales per les que baixarem fins 

a la plaça del Monestir de Pedralbes. 
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