Itinerari

XIX Caminada Popular

Horari

Vallvidrera – Torre de Bellesguard

Vallvidrera ........................ 9.15
Aparcament Torre............ 9.40
Coll de la Vinassa .......... 10.21

Itinerari

Crta Arrabassada ......... 10.34
Vivers de Can Borni....... 10.44
Crta de les Aigües ......... 11.09
Desviació ....................... 11.13
Torre de
Bellesguard....................11.32

Sortim de l’estació superior del funicular de Vallvidrera, a la plaça Pep
Ventura. Agafem el carrer Navarro i Reverter fins arribar a les escales d’en
Manelic, on girarem a l’esquerra per baixar-les. Un cop a baix girarem cap a la
dreta per un carrer asfaltat. Més endavant continuarem recte pel carrer
Casafranca i el seguirem fins a arribar al carrer Gabriel Ferrater on girem una
mica a l’esquerra. 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 a un pal indicador, “Passeig dels Til·lers”, continuem
per la pista que va cap a la dreta i fa una mica de pujada en direcció al Tibidabo. Arribem a un gran piló de pedra
d’on surt un corriol a l’esquerra; el deixem i continuem per la pista ampla que seguíem. Arribem a una cadena i
desemboquem a una pista de llambordes; girem a l’esquerra en direcció a l’aparcament de la torre de Collserola. A la
nostra dreta deixem la torre. En arribar a l’aparcament es donera l’esmorzar a tots els participants.
En aquest punt es para 25 minuts per esmorzar.
Just passat l’aparcament, tancat per una cadena, agafem el carrer que surt cap a l’esquerra, pel camí de Sant Cugat,
al pal indicador del coll de la Vinassa - Can Tano - Can Totxo.
Pocs metres més endavant, deixem el corriol que surt per la dreta. Continuem pel carrer asfaltat, passem per davant
d’una urbanització amb cases a dreta i esquerra, just per sota del Tibidabo, fins a arribar a can Totxo, on deixem el
camí que va a la casa i girem a la dreta davant d’un pal indicador del coll de la Vinassa, és un tros curt de carrer
asfaltat bastant costerut. Un cop a dalt girarem cap a l’esquerra per el camí de Can Totxo, seguint el pal indicador de
Can Tano i Coll de la Vinassa, pista força ampla. Passarem per davant de la Masia de Can Tano i poc més endavant
arribarem al Coll de la Vinassa.
En aquest punt, en el pal indicador de Font de la Salamandra – Crta. De l’Arrabassada girarem cap a la dreta
travessant una cadena. Pocs metres més endavant, en el pal indicador de Font de la Salamandra – Vista Rica – Can
Borni, tornem a girar cap a la dreta per un petit corriol una mica baixador. Continuarem per aquest corriol fins arribar
a la carretera de l’Arrabassada. Un cop a la carretera la creuem i continuarem cap a la dreta seguint per la vorera per
als vianants. Una mica més endavant, arribarem a una gran explanada on girarem a l’esquerra davant del pal
indicadors de Vivers de Can Borni – Crta. De les Aigües. Travessarem una cadena i continuarem per aquesta pista
ampla fins arribar als Vivers de Can Borni.
Continuem una bona estona per aquesta pista ampla. En arribar a un revolt, continuarem en la direcció que portàvem
seguint l’indicador de Camí de Vallvidrera – Observatori Fabra – Crta. de les Aigües. Més endavant passarem per el
pont del funicular del Tibidabo. Continuarem en la mateixa direcció fins desembocar a un altra pista ampla, on girarem
cap a l’esquerra seguint pal indicador de Passeig de les aigües. Pocs metres més endavant, cal anar amb compte ja
que cal agafar un corriol cap a la dreta. Continuarem per aquest corriol força baixador i una mica malmès en algun
tram fins arribar al Passeig de les Aigües.
Un cop al Passeig de les Aigües girarem cap a la dreta. Anirem caminant per la pista el més a la dreta possible, ja
que hi ha molta circulació de bicicletes. Continuarem per la pista fins veure un complex de cases del Nuñez i Navarro
amb piscina i força verd. Arribarem a un indicador on veurem camí C03, aquí girarem cap a l’esquerra en direcció a
les cases. Al final del camí, arribarem a una cadena i girarem cap a la dreta per un carrer asfaltat. Poc més endavant
girarem cap a l’esquerra per el carrer de Bellesguard. En arribar al carrer Carles Ribes, girarem una mica a la dreta i
de seguida girarem a l’esquerra per el carrer Josep Maria Lladó. Continuarem per aquest carrer fins arribar a la rotonda
de la Ronda de Dalt, la qual travessarem per continuar altre cop per el carrer de Bellesguard fins arribar a l’entrada
de la Torre de Bellesguard, on finalitzarem la caminada.
Moltes gràcies a tots per haver participat. Us esperem a la propera.

