Com sempre per dates nadalenques arriba la sortida del Pessebre Itinerant, en la seva 49ª
edició, 15 de desembre 2019. Ruta lineal de poc més de 10km i 405m de desnivell que vam fer
42 caminants del Centre Excursionista Els Blaus, tot caminant per turons del Parc Natural de la
Serra de Collserola i passant pel bonic Pantà de Vallvidrera!

Puntuals vam aprofitar les bones connexions de la xarxa dels FGC (Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya) per citar-nos a l’estació de Sarrià, d’allà i en pocs minuts de trajecte vam baixar a
La Floresta i quan passaven cinc minuts de les vuit del matí ens vam posar en marxa. Una
jornada molt profitosa pel senderista ja que les previsions meteorològiques es complien: sense
risc de pluja, amb bona visibilitat i fins i tot a les portes de l’hivern puntualment sentint més
calor que fred.

Mare de Déu de Montserrat

L’any 2018 vam acabar a la Mare de Déu de Montserrat on aquest 2019 també ens hi vam fer
la fotografia de grup, que no seria la única. Acte seguit hanem a trobar el GR-96 per arribar a
la Serra de Can Balasc, tot creuant també la Riera de Vallvidrera per on rajava aigua, i és que
portem uns mesos de generosa pluja a Collserola. Un cop assolit el primer ascens de la jornada
i havent ja entrat en calor, amb bon ritme prosseguim fins a la Plaça del Mas Fortuny (a prop
del Turó de l’Alzinar), on destaca un pou dins d’una propetat ballada però iguament visible;
aprofitem l’espai ampli per esmorzar i compartir uns bons turrons.

Pou a la Plaça del Mas Fortuny

Un cop ben provistos dels aliments consumits seguim la ruta, una carena que segueix per Can
Castellví i on amb alguna que altre pujada arribem al costat del turó homònim; amb vistes ja al
mar Mediterrani iniciem el descens pel Camí de Can Pasqual que ens portarà directament al
Pantà de Vallvidrera, som al kilòmetre sis i mig de la caminada, ja hem superat l’equador del
recorregut.

Pantà de Vallvidrera

Finalment només ens queda un últim kilòmetre en ascens fins al nucli de Vallvidrera, i ara sí tot
baixada, tres kilòmetres, tot seguint paral·lels a la línea del funicular i creuant el Passeig de les
Aigües per entrar per la porta gran a Sant Vicenç de Sarrià. Fins a la pròxima i bon any 2020.

Sant Vicenç de Sarrià

