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Al vessant nord de la serra de Collserola ens
trobem un paratge de gran personalitat que
comprèn els entorns de Vil·la Joana, la Budellera,
Santa Maria de Vallvidrera i el pantà.
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Passejades
COLLSEROLA

Vil·la Joana

Font de la
Budellera

Itineraris a l’entorn del Centre d’Informació

Baixador de
Vallvidrera

Vallvidrera

Apreciat i utilitzat des de fa temps, ha anat prenent
l’aspecte d’un bosc “humanitzat”. La natura
esplèndida, amb boscos de pi blanc, alzines, roures
i suredes, i fondals exuberants, conviuen amb
nuclis enjardinats, avingudes que ens porten fins
a fonts o a raconades acollidores on descansar
i sentir les veus dels pit-roigs o les mallerengues.
Aquesta fusió de jardí i bosc feréstec ha fet que
es consideri aquesta zona que anomenen parc
de Vallvidrera, un parc dins del parc.
El conjunt d’itineraris senyalitzats al voltant
del Centre d’Informació ens permetrà recòrrer
els diferents ambients, sentir les veus dels ocells,
observar els senyals del pas del senglar o
simplement descansar a l’ombra d’una alzina.
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Amb un emplaçament idoni, envoltat de natura, cèntric i ben comunicat,
aquest edifici, inaugurat el 1990, és la seu dels Serveis Tècnics del Consorci.
A la planta inferior alberga el Centre d'Informació.

Peu de Funicular

1. Passejada per les fonts
(1,5 km)

Pàrquing

2. Passejada pel pantà de Vallvidrera
(2 km)

Punt d’informació

3. Passejada pel fondal
(3 km)

Alberg

4. Passejada per l’alzinar
(3 km)

Restaurant

5. Passejada a la font de la Budellera
(5 km)

Parc d’atraccions

6. Passejada per la serra d’en Cardona
(6 km)

Àrea de lleure

Camí verdaguerià.
El recorregut de l’estació del Baixador
fins a la Casa-Museu Verdaguer està
il·lustrat amb diversos fragments de
textos de mossèn Cinto Verdaguer

Centre d’Informació

És obert a tots els visitants per donar-los la benvinguda, per facilitar-los informació
referent a les característiques d’aquest espai natural, i per orientar-los sobre
què fer-hi i sobre la millor manera d’usar els recursos que ofereix la serra.

Parc de Collserola

Barcelona

Mar Mediterrani

Museu
Font
Ermita
FGC

Bones pràctiques
Recordeu que sou en un parc natural protegit i que cal
que tingueu una actitud respectuosa amb l’entorn.
Camineu pels camins senyalitzats, sense endinsar-vos en
boscos i conreus.
No arrenqueu plantes ni colliu flors. No molesteu els animals.
Poseu les restes de menjar i les deixalles dins els contenidors i,
si no n’hi ha, emporteu-vos-les a casa.
Sigueu silenciosos, no altereu la tranquil·litat de l’indret.

Serveis: Atenció personalitzada, propostes d’activitats organitzades, distribució
de fullets, venda de publicacions.
Exposició permanent: Pensada per fer pensar.
Projeccions d’audiovisuals del Parc. Serveis sanitaris i telèfon públic.
Bar L’Entrepà. Tel. 93 280 28 40
Horari: Obert al públic de 9.30 a 15 h, tot l’any, excepte el 25 i 26 de
desembre i l’1 i 6 de gener.
Les visites de grups organitzats cal concertar-les prèviament.
Accés en transport públic: Ferrocarrils de la Generalitat. Estació Baixador de
Vallvidrera. A 8 minuts a peu pel camí empedrat que s’enfila dins del bosc.
Accés rodat: Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, km 4,7.
Accés senyalitzat. Pàrquing recomanat a l’Àrea de Lleure de Santa Maria
de Vallvidrera. No es pot accedir amb autocar fins al Centre.
Ctra. de l’Església, 92 (Ctra. de Vallvidrera - a Sant Cugat, km 4,7)
08017 Barcelona / Tel.: 93 280 35 52 / Fax: 93 280 60 74
ci@parccollserola.net
www.parccollserola.net
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Itinerari 15 anys de Voluntaris
(4,5 km)
Surt del Centre d'Informació i s’enfila
en direcció al Turó dels Mussols, allà
agafa el trencant de la dreta, fins enllaçar
amb el recorregut morat, passa per la
font d'en Canet i de baixada s’uneix
als itineraris de la Budellera.

Parc Natural de la
Serra de Collserola
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Pantà de
Vallvidrera

F. Muntada

Passejades
COLLSEROLA

1

Passejada pel fondal
(3 km) 45 minuts*

Passejada per l’alzinar
(3 km) 50 minuts*

(2 km) 40 minuts*

Sortim del Centre d’Informació en
direcció a Vil·la Joana i baixem cap
al fondal pel passeig dels Plàtans
que surt a la dreta. L’adequació de
l’espai es va fer respectant
l’estructura que tenia antigament
i reconstruint els racons d’estada al
voltant de la font de Vil·la Joana,
que es troba al mateix passeig, i de
la font Joana, on arribem pel camí
que baixa a l’esquerra.
El passeig acaba en una plaça circular
on, a l’ombra de dos roures
centenaris, hi ha la taula anomenada
“dels Set Bisbes”, en memòria de la
trobada de mossèn Cinto amb els
bisbes que el visitaren. Al llarg del
passeig i als entorns propers,
observareu un seguit d’escultures
amb siluetes i relleus d’elements
naturals (fulles, petjades), peces d’un
projecte de creació artística.
Continuem cap al fondal per les
escales que ens porten directament
a la font Vella i el seu nou sortidor
més avall, vora dos magnífics plàtans.
Al llarg del recorregut trobarem
acàcies, castanyers d’Indies i altres
espècies de jardí que acompanyen
els saücs i els oms.
Seguint pel camí, torrent avall,
arribem a una plaça circular amb
bancs d’obra.
Continuem en direcció a l’estació
del Baixador de Vallvidrera, on
trobem un seguit de places i racons
d’estada.
Podem retornar pel camí esglaonat
que puja directament a Vil·la Joana,
al qual arribem en pocs minuts, o
bé anar fins a l’àrea de lleure de
Santa Maria de Vallvidrera, travessant
la carretera.

Des del Centre d’Informació baixem
cap a l’estació del Baixador de
Vallvidrera, travessem la carretera i
agafem el primer trencall a l’esquerra,
10 min.
En arribar al final del carrer, seguirem
per un camí de terra que surt tot
recte i s’enfila suaument.
Passats un parell de revolts en 7 min
trobem una cruïlla. Prenem el camí
de la dreta. Aquest tram, amb un
pendent pronunciat, està cimentat
fins a arribar a la presa del pantà en
3 min. Pugem la rampa esglaonada
i seguim el camí de l’esquerra. Fem
una parada en el mirador per gaudir
de la perspectiva per sobre de la
làmina d’aigua i observem la fauna
i la flora pròpies d’aquest ambient.
Continuem cap a la cua del pantà.
El voregem i ens dirigim a l’antiga
casa del guarda, un edifici restaurat
al 2010, que alberga una exposició
sobre el pantà i els seus entorns,
15 min. El pantà de Vallvidrera, obra
d’Elies Rogent, es va inaugurar l’any
1864. Va ser construït per dur aigua
potable a Sarrià a través del Mina
Grott. Ho va fer fins als anys seixanta
del segle passat. Després va caure
en l’abandó. A finals del segle XX
s’iniciaren successives actuacions de
recuperació tant de l’obra
arquitectònica com dels entorns
naturals, que han configurat un espai
d’alt interès naturalístic amb bona
representació d’amfibis i rèptils de
la serra i un agradable racó d’estada.

6

Passejada a la font
de la Budellera

Passejada per la serra
d’en Cardona

(5 km) 85 minuts*

Des del Centre d’Informació sortim
en direcció a l’estació del Baixador
de Vallvidrera pel tram empedrat
d’escales, 6 min.
Des de l’estació, travessem la
carretera i prenem el primer carrer
que surt a mà esquerra.
Al final d’aquest carrer tornem a
girar a l’esquerra i després agafem
el carrer que gira a la dreta just abans
d’arribar a la carretera.
Anem en direcció a l’àrea de lleure
passant pel costat de l’església de
Santa Maria de Vallvidrera.
Un cop a l’àrea de lleure, travessem
l’esplanada en direcció al fondal
passant sota el pont de Sant Ramon,
tot seguint el camí paral·lel a la
carretera fins a arribar al revolt de
les Monges, 20 min.
Un cop creuada la carretera, prenem
la pista que s’enfila suaument. La
vegetació cobreix pràcticament tot
el fondal i hi destaca la presència
d’algunes alzines de gran port.
Arribem al trencall del camí que porta
a la Budellera, on trobem uns bancs
de fusta, 6 min.
Aquí girem a mà esquerra per tornar
cap al Centre d’Informació seguint
els indicadors de Vil·la Joana. Podem
veure exemplars de pi blanc junt amb
alguns pins pinyers, alzines, arboços
i brucs que hi formen un sotabosc
força atapeït.
Arribem al Centre amb 13 min més.

Travessarem el pont de fusta que
queda per sota de la pressa i a
l’esquerra agafarem el camí dels
plàtans fins a arribar, en cinc minuts,
a l’àrea de lleure de Santa Maria.

(*) Els temps dels circuits són referencials. En algun cas no s’inclou el recorregut fins al mateix punt d’inici.

Sortim en direcció a l’escola Xiprers
i agafem el camí de l’esquerra que
s’enfila per la pineda, fins a la
propera cruïlla, on ens desviem pel
camí de l’esquerra, que planeja.
Deixem enrere els pins i, a poc a
poc, entrem en un ambient més
humit, cobert per vegetació espessa,
amb alzines i arbusts de talla notable.
Al cap de 15 minuts passem per sota
d’una línia d’alta tensió; la vegetació
més baixa, a causa de les estassades,
ens permet veure el vessant oposat
de la vall.
El camí s’enfila suaument, després
de travessar la torrentera.
Als 10 minuts aproximadament,
trobem un corriol a l’esquerra que
baixa dret cap al fondal, des d’on
es divisa Vil·la Joana i el passeig dels
Plàtans.
Continuem avall, i creuem un petit
rierol que passa entremig d’una
vegetació herbàcia tendra que
envaeix pràcticament el camí.
Al cap d’uns 25 minuts, arribem
al fondal a l’esquerra del qual,
amagada entre la vegetació, es troba
la font Rosita.
Continuem en direcció a l’estació
del Baixador de Vallvidrera, on hi ha
tot un seguit de places i racons
d’estada.
Un cop a l’estació, podem travessar
la carretera fins a l’àrea de lleure de
Santa Maria de Vallvidrera o pujar
altra vegada cap al Centre
d’Informació del Parc.

Sortim del Centre d’Informació en
direcció a l’escola Xiprers i seguim
pel camí de l’esquerra que s’enfila
per la pineda, fins a la propera cruïlla,
on està indicada, a la dreta, la direcció
dels itineraris de la Budellera cap a
on ens dirigim.
Al cap d’uns 45 minuts de la sortida,
seguim per la pista que porta cap a
la Budellera per dalt. El camí passa
per sobre de can Mandó, i uns metres
més enllà deixa a l’esquerra can Xoliu.
A uns 25 minuts trobem, a la dreta,
el camí que baixa cap a la font.
El paratge va ser enjardinat per J.C.N.
Forestier al començament de segle
XX. Hi trobareu una font amb aigua
de xarxa. Des de la Budellera també
podeu arribar a la torre de Collserola.
De la darrera de les placetes que
formen el recinte, surt el camí que
davalla cap a Vil·la Joana, però que
deixarem a la dreta, una mica més
endavant, per seguir uns pocs metres
fins a ca n’Estisora.
Baixant per les escales, podrem veure
les feixes i la bassa de la masia a la
dreta i, seguint la pista, en menys
de 15 minuts serem ja al revolt de
les Monges, tot baixant per un corriol
graonat a la dreta.
A l’altra banda de la carretera baixem
per les escales de fusta i continuem
pel camí que ressegueix el torrent
fins a arribar a l’àrea de lleure de
Santa Maria de Vallvidrera.

(6 km) 140 minuts*

Sortim del Centre d’Informació en
direcció l’escola Xiprers i seguim pel
camí de la dreta que s’enfila per la
pineda, en direcció al turó del Puig
i que ja no deixarem fins al coll d’en
Gravat, on arribem en 45 min.

R. Peña

Passejada pel pantà
de Vallvidrera
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R. Peña

Passejada per les fonts
(1,5 km) 20 minuts *

4

La vista ens permet observar la
Serralada Prelitoral des de Montserrat
fins al Montseny.
Continuem pel camí que surt a
la dreta des del coll d’en Gravat en
direcció al turó del Puig.
Deixem a l’esquerra el camí que baixa
fins a la carretera de la Rabassada.
Més tard trobem, a la dreta, el camí
(privat) cap al turó del Puig.
Continuem fins a una clariana del
bosc on hi ha instal·lada una torre
d’alta tensió.

3
Arxiu CPC
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El recorregut continua pel camí que
surt a l’altra banda, en la mateixa
direcció d’on veníem.
Seguidament trobem un camí a la
dreta per on baixem endinsant-nos
cada cop més en el bosc fins a arribar
a una cruïlla de camins on deixem
els que surten a banda i banda,
per prendre el corriol que baixa
ràpidament cap al fondal.

4
Arxiu CPC
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De seguida trobem la senyalització
de la font d’en Canet, indret on
arribem a 1 h i 20 min de la sortida.
Continuem pel mateix corriol i amb
el mateix sentit, fins a arribar als
itineraris de la Budellera, on girem
a la dreta fins al trencall del revolt
de les Monges, on arribem al cap
de 20 min més.
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Des d’aquí podem baixar per
l’esquerra fins a la carretera i cap
a l’àrea de lleure de Santa Maria
de Vallvidrera, o bé, tornar fins al
Centre d’Informació.
Arxiu CPC
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