RUTA A PEU DEL 49è PESSEBRE DEL C.E.ELS BLAUS 2019, DE LA FLORESTA A SARRiÀ
Enguany durem el pessebre cap a Sarrià, a Sant Vicenç de Sarrià, pels camíns antics des de La Floresta.
Sortida matinal del diumenge 15 de dessembre, amb un recorregut de 10,240 km.

Ruta d’aproximació:a les 7:50 h. sortida de Sarrià amb els FGC cap a La Floresta, arribant a les 8:05 h. Hora
d’arribada prevista a Sarriá a les 12:50 h. i final activitat a les 14 h. -Als FGC cal prendre bitllet de 1 zona o T-10.
Des de l’estació dels FGC, iniciarem la caminada cap a la l’esglesia de Nª Sª de Montserrat, on vam acabar la
caminada de l’any anterior, per continuar des d’aqui cap a Sarrià, pels camíns vells de Collserola.
Aquest any la caminada serà solament matinal, doncs el final el tenim ja a Sarrià, des don l’any vinent, el 2020,
sortirà la caminada, per portar el 50è Pessebre Itininerant a Les Agudes, lloc on es va iniciar aquesta tradició
nostre, l’any 1970.
Track: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/la-floresta-serra-de-can-balasc-turo-de-lalzinar-turo-de-castellvi-panta-de-vallvidrera-sarria-42210636
En el mapa de la caminada, la ruta està indicada amb color carabassa.

Cota/nivell-Km-Temps-Horari

15-12-2019 - Sortida de La Floresta, cap a la Parróquia Nª Sª de Montserrat, per la serra de Can
Balasc, Turó de l’Alzinar, Turó de Castellví, Pantà de Vallvidrera, Can Caralleu, fins la Parróquia
de Sant Vicenç de Sarrià.

210

0,000 0:00h 8:05h

190

0,450 0:12h 8:17h
0:08h 8:25h

Després marxem, a l’esquerra de l’esglèsia, pel c/. Bonavista uns 60 mt. i, a la dreta, pujem uns 15 mt. pel c/. Tarruell i
recte al devant nostre, baixem per les escales de la Baula.
Sortim al c/. Casino que seguim a la dreta, continuem baixant ara pel c/. Can Busquets uns 60 mt. i seguim un corriol a
l’esquerra, que fa drecera fins arribar a la carretera de St. Cugat, que travesem i continuem avall pel carrer que seguiem,
que ara es una pista ample, amb un pal amb l’indicació: D13-Can Busquets, La Rierada i Can Balasc, cap a on anem.

220

0,420 0:10h 8:35h

Aviat seguim per un camí a l’esquerra, barrat amb unes petites pilones de fusta, que esdevé una forta baixada, fins a la
riera de Vallvidrera, d’on seguim el camí a la dreta, en un curta pujada fins a sortir altre cop al camí de Can Busquets.
Seguim la pista a l’esquerra i passat el pont de la riera, deixem la pista a l’esquerra amb un pal indicador i seguim recte.
Tot seguit passa a ser un camí més estret, fins trobar un pal amb la indicació: D14-Can Balasc, cap a l’esquerra, per on
seguim. Aquí s’inicia una bona i llarga pujada.
Trobem un pal amb la indicació del Camí Romeu a l’esquerra, per on continuem la pujada. Finalment sortim a una ampla
pista, amb un pal amb la indicació de: Les Planes, cap a l’esquerra, i Turó Can Balasc a la dreta, per on seguim camí.

270

1,800 0:45h 9:10h

365

0,920 0:15h 9:25h
0:30h 9:55h

468

1,300 0:30h 10:25h

260

1,600 0:30h 10:55h
0:10h 11:05h

Des de l’estació de la Floresta dels FGC, pujem per l’Avg. Verge de Montserrat cap a la parroquia del seu nom, on
vàrem acabar la caminada de l’any anterior.
Aquí farem les fotos de rigor.

Seguint l’ampla pista de pujada, arribem a la zona del Turó de l’Alzinar, en el camí de Can Balasc.
aquest tram son 3,590 km i 1:20h
–descans per esmorzarLa pista ara es asfaltada i arribem a Can Castellví, amb pals indicadors. Nosaltres seguirem pujant cap a Can Pasqual.
Fent uns revolts, tot seguint les indicacions dels pals informatius, ens situem al Turó de Castellví, amb un pal indicador
del GR-96. Ara ja hem deixat enrradere el cami asfaltat.
Carenejem fins trobar tot seguit la cruïlla dels GR-92 i GR-96. Aqui, per la nostra dreta, fem una curta pero forta baixada
fins seguir per un corriol de baixada a la nostre esquerra, amb el pal indicador a Can Sauró. Es de fort pendet i dolent de
caminar.
Arribem a Can Sauró i continuem avall, pel c/. del Mas Sauró fins trobar unes escales a la nostre dreta, per on baixem.
Sortim al c/. de la Reineta, que seguim a l’esquerra, baixant, i al cap devall al poc de tombar a l’esquerra, trobem a la
nostre dreta una barana i un carreró, que seguim a l’esquerra i que surt a un carrer més ample.
El seguim a l’esquerra, per tombar pel c/. del Pantà, a la primera cruïlla a la nostre dreta, baixant finalment fins devant el
Pantà de Vallvidrera.
aquest tram son 2,900 km i 1:00h
–descansD’aquí pujem pel cami de la nostre esquerra fins tombar a la dreta pel c/. de la Múrgola, que seguim fins el final per pujar
a l’esquerra per les escales i el c/. Pelfort. (...es cert, es un pel fort!)
Anem a sortir al c/. Mont d’Orsà, que seguim a l’esquerra cap a la Pl. de Vallvidrera.
Seguim a la dreta per baixar a l’esquerra per la drecera de Vallvidrera, fins arribar al Peu del Funicular, a l’Avg. de
Vallvidrera. Seguim avall i entrem al c/. Vidal i Quadras, a la nostre dreta, baixant fins a la Pl. i c/. de Santa Eulalia.
Anem avall cap a l’inici del c/. Major de Sarriá, des d’on entrem al Parc de Joan Raventós, per on baixem cap els c/. de
les Monjes i del Sagrat Cor.
Continuem baixant pel costat del Mercat, c/. Pere Tarrés, fins el Pg. Reina Elisenda, on per l’esquerra arribem a la Pl. de
aquest tram son 3,750 km i 1:25h
–deixarem el pessebreSarriá i l’esglèsia de Sant Vicenç de Sarriá.

Tota la caminada son 10,240 km i 4:25 h (0:40 h de parades) / i uns desnivells acumulats de +417mt i –501mt

120 3,750 1:25h 12:30h

Total 4:25 h – 0:40 h =
3:45 h en moviment.

