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Itinerari 1

Puig Madrona
Passejada curta pels vessants occidentals de la serra de
Collserola, ja al límit amb el Baix Llobregat. Ofereix una panoràmica excel·lent de bona part d’aquesta comarca, sobretot de la
zona industrial al voltant de Molins de Rei i de les serres de l’altra
banda del Llobregat. El puig Madrona, fita principal de l’itinerari,
és un cim no gaire alt, però destacat i airós. Completa la caminada l’ermita de la Salut, una joia antiga.
·
·

Recorregut: Plaça de les Oliveres (Valldoreix) – Font de Can
Barba – Puig Madrona – La Salut – Serra de Can Julià.
Punt de sortida: Valldoreix (Sant Cugat del Vallès), de la
plaça de les Oliveres, a l’extrem oest de la població, al
final del carrer Jacint Verdaguer. Hi arriben els transports
públics de Sant Cugat.

Itinerari
0.00 h. Plaça de les Oliveres. 419830 – 4589889 – 134. Sortim per l’avinguda de Can Montmany (W) fins a la plaça Joan
Gassó (6’). Girem a la dreta per pista ampla. Al cap d’un
centenar de metres prenem a l’esquerra i poc després altre
cop a la mateixa mà. Al final de les cases el carrer es converteix en camí (4’; 419209 – 4589966 – 172), que revolta
el turó de puig Madrona (N i després W). A la primera cruïlla
(10’) girem fort a la dreta, gairebé reculant (E). Aviat avancem entre bosc i els camps de can Barba, masia que veiem
a l’esquerra. Al final del segon camp girem a l’esquerra i
baixem al torrent de Can Barba.
0.25 h. Font de Can Barba. 419061 – 4590403 – 124. Raja
al sot del torrent, entre plàtans, en un racó agradable, però
deixat. Pugem per l’altre costat i en arribar a la pista d’accés

m
400
Font de Can Barba

300
200

Turó de l’Alzinar

Puig Madrona

100
0

1

2

3

4

19

5

6

7

km

a la casa, la seguim a l’esquerra (W). Poc després voltem
can Barba per la dreta i, passada la masia, abandonem la
pista i pugem a l’esquerra (5’) seguint un pal indicador a Puig
Madrona (SW). De seguida deixem a l’esquerra un corriol
que planeja. En arribar a una pista la seguim a l’esquerra,
després en deixem una altra a la dreta i a la propera cruïlla
(5’) anem a l’esquerra, sempre amunt, ara acompanyats del
PR-C 35, “Carenejant Collserola”. Al cap de 150 m deixem
la pista i enfilem a la dreta (SW) per un corriol ben marcat i
que ja no deixem fins al cim.
0.53 h. Puig Madrona. 418593 – 4589528 – 342. Vèrtex geo
dèsic que ofereix una bona vista sobre el Llobregat, amb el
Papiol a primer terme. Hi ha una torre de guarda contra incendis. En baixem per la pista d’accés (W), però fets només
uns 50 m l’abandonem i descendim a la dreta (S) per un
corriol-drecera força dolent i molt dret.
1.00 h. Ermita de la Salut del Papiol. 418667 – 4598299 –
257. Aquesta ermita, que es troba entre els termes de Sant
Cugat i del Papiol, anomenada també de Santa Eulàlia de Madrona, és romànica del segle XI, amb elements visigòtics del
segle IX. Actualment es troba en bon estat de conservació.
Té una zona de pícnic als voltants. En sortim en direcció sud
per pista, seguint la serra d’en Rabassa, on trobem el GR
96. De seguida arribem a un collet, amb cruïlla de camins.
Deixant les pistes, pugem pel carener (S) que ens duu al
puig del Rossinyol i baixem al coll de Faura, una altra cruïlla.
Continuem per carena (SE) cap al cim del turó de l’Alzinar,
deixant momentàniament el PR i el GR. Després baixem a un
altre coll, on continuem per pista (E) 400 m més.

Ermita de la Salut del Papiol
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1.23 h. Paratge de la serra de Can Julià. 419657 – 4588650
– 247. Deixant recte el PR i el GR, girem a l’esquerra per
una pista no tan important (N), que baixa per una carena
secundària. Al capdavall passem el torrent de Canals (16’),
on deixem camins a l’esquerra i entrem a les zones urbanes.
En arribar al passeig de la Guineu, el primer asfaltat, anem a
la dreta i al següent, el de la Piscina, a l’esquerra.
1.44 h. Plaça de les Oliveres. Final de l’itinerari.
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Itinerari 2

Valls de Sant Vicenç i de Gausac
Excursió força llarga, la més completa i variada de la serra de
Collserola. Ressegueix dues de les valls més frondoses i recòndites de la muntanya; arriba fins al cim del Collserola, al Tibidabo
—ja uns metres fora del Vallès—, per gaudir d’una esplèndida
visió de Barcelona; passa pel paratge singular de la font Groga,
de vegetació exuberant; finalment ens acostem a monuments
gairebé únics, com els de Sant Adjutori i del Forn Ibèric. Si us
decidiu d’anar-hi, no quedareu decebuts, ja que descobrireu paratges selvàtics, insospitats per a molts, al costat mateix de la
gran metròpoli.
·

Recorregut: Ermita de Sant Crist de Llaceres (Sant Cugat)
– Sant Vicenç del Bosc – Can Gordi – Sol i Aire – Can
Ribes – Coll de la Vinyassa – Tibidabo – Coll de l’Erola
– Font Groga – Sant Medir – Sant Adjutori – Can Borrell
– Pi d’en Xandri – Sant Cugat.
Punt de sortida: Ermita de Sant Crist de Llaceres, a Sant
Cugat. Es troba al capdamunt de l’avinguda de Gràcia, que
és l’inici de la carretera de la Rabassada, al costat d’un
semàfor. És fàcil i recomanable iniciar-la a l’estació de
Sant Cugat dels ferrocarrils de la Generalitat, a uns 10’.

·

Itinerari
0.00 h. Ermita de Sant Crist de Llaceres. 425851 – 4590929
– 140. L’ermita de Sant Crist de Llaceres és relativament recent, del segle XVIII, però el lloc ja és esmentat en el decurs
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del segle X. L’interior està decorat amb interessants pintures
de Grau Garriga, de l’any 1956. Comencem a caminar davant
l’ermita. Baixem (SE) cap al Club Natació Sant Cugat, per
camí asfaltat. Ens acompanyen les marques del PR-C 38.
Passem el torrent del Sant Crist, deixem l’accés del CN
a l’esquerra i pugem al costat de les instal·lacions. Als 6’
travessem el camí de Crist Treballador (asfaltat), i, seguint
recte, entrem al bosc. Després de passar un petit sot, pugem i arribem a una pista travessera.
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Ermita de Sant Crist de Llaceres

0.13 h. Rambla de Can Bell. 424374 – 4590355 – 165. A la
dreta hi ha can Beltran, bella casa modernista. Passem la
pista i baixem per un caminet. Arribem a les restes d’una
altra pista, que seguim a l’esquerra 10 m, i continuem baixant al costat d’una casa. Passem el torrent de Can Bell i
pugem. Poc després deixem a la dreta un camí que puja al
serrat d’en Bell i enllaça amb la casa del Bosc i la carretera
de la Rabassada. Arribem a una cruïlla.
0.21 h. Valleta de Sant Vicenç. 424735 – 4590202 – 142.
Anem pel trencall de la dreta (S) i entrem en aquesta valleta,
tranquil·la i de vegetació exuberant. Hi dominen les alzines,
sobretot a la part baixa; després hi ha més pi i bruc.
0.27 h. Ermita de Sant Vicenç del Bosc. 424819 – 4589918
– 149. En arribar a la primera cruïlla (4’) prenem el camí
de l’esquerra (SE) que en 2’ ens mena a la font de Sant
Vicenç. A la dreta, en un turonet, hi ha l’ermita.
Sant Vicenç del Bosc és citat l’any 986, però segurament és
de data anterior. Al segle XVII ja es trobava en estat ruïnós.
Actualment s’hi han fet treballs de neteja i d’investigació arqueològica. Es troba en un turonet, al costat de la font de Sant
Vicenç, en un paratge preciós.
El PR passa el torrent i va cap a la font de l’Ermetà. Nosaltres reculem a la cruïlla i seguim amunt, entre alzines notables. Tot aquest recorregut és d’una bellesa extraordinària,
silenciós, si no és pel cant dels ocells, que ens fa oblidar
que ens trobem a no res del nucli industrial més important
del país. Uns 7’ després de la cruïlla deixem un camí a la
dreta i poc després arribem a una bifurcació.
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0.41 h. Bifurcació. 424919 – 4589175 – 185. El camí de la
dreta porta a la carretera de la Rabassada o a la font de Can
Gordi. Davallem pel camí de l’esquerra, passem el torrent de
Can Gordi i pugem. Poc després deixem a l’esquerra un camí
que puja a la serra de Sant Vicenç i seguim planejant.
0.50 h. Can Gordi. 425040 – 4588805 – 210. Restes de la
casa a la dreta del camí, envaïda per la vegetació, exuberant, al bell mig de la clotada. A la dreta un viarany baixa a
la font de Can Gordi en 3’. És un racó preciós, emboscat.
Si hi anem hem de tornar enrere. Uns deu passos endavant
deixem el camí, que segueix recte, i, girant fort a l’esquerra,
pugem fins a un collet de la carena.
1.05 h. Carena de la serra de Sant Vicenç. 425268 – 4588822
– 280. A dreta i esquerra deixem el camí travesser que segueix la carena i prenem el del mig. Passem per la capçalera
del torrent de la Font de l’Ermetà, on deixem un camí que
puja a la dreta i continuem avall, fins que arribem a l’última
casa de la urbanització Sol i Aire.
1.12 h. Sol i Aire. 425544 – 4589217 – 217. Urbanització al
bell mig del parc de Collserola. Baixem a la dreta, per sota
la casa, i després a l’esquerra, fins a una cruïlla. Deixant la
pista que va a can Borrell, girem a la dreta, per sobre un trist
zoo. A la dreta hi ha una aixeta d’aigua. Deixem un camí que
puja i al final del zoo continuem al costat del torrent de la
Rabassada, que passem un tros enllà. A l’altre costat fem
una breu i forta pujada per terreny aixaragallat i, al capdamunt, deixem un corriol a l’esquerra. Poc després travessem
el camí de servei d’una línia elèctrica. A l’altre costat del
torrent veiem la urbanització. Aviat comencem a pujar.
1.34 h. Serra de la Rabassada. 426068 – 4588650 – 262. Arribem a la carena en un collet al costat d’una torre elèctrica.
Deixem el camí de l’esquerra, que baixa per la carena, i el
d’enfront, que va a can Gener i Sant Medir. Pugem a la dreta,
per la carena, mentre deixem camins a esquerra i dreta, fins
que arribem al viaducte de Can Ribes, on trobem la bona
pista que va a Sant Medir. Passem el viaducte i arribem a la
carretera de la Rabassada.
2.04 h. Can Ribes. 426060 – 4587157 – 405. Hi ha parada d’autobusos entre Barcelona i Sant Cugat. Seguim la carretera a
l’esquerra uns 150 m i prenem la primera pista de la dreta,
amb un rètol d’“Aaron House-1899”. Aviat la deixem i girem a
l’esquerra, tot pujant suaument fins a un coll, abans del qual
deixem un camí a l’esquerra, per on baixarem després.
2.13 h. Coll de la Vinyassa. 426388 – 4586642 – 461. Important cruïlla de camins. Prenem el camí de Sant Cugat (S),
que deixem a la dreta al cap de 7’ i continuem pel camí de
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can Tano fins a la carretera al peu del Tibidabo. La seguim a
l’esquerra i de seguida som al cim de Collserola.
2.29 h. Tibidabo. 426525 – 4586095 – 503. Cim totalment
urbanitzat i mirador excel·lent sobre Barcelona, estesa als
peus. El santuari és neogòtic. A la part superior hi ha l’antiga
ermita de l’any 1886, que mereix una visita, sobretot per la
fotografia de final del segle XIX que ens permet veure com
era el cim en aquella època. Si des d’aquí es vol escurçar
l’excursió tenim dues opcions: agafar el funicular que ens deixa a Barcelona, o baixar per la carretera que, pel costat de la
torre de Collserola, mena a Vallvidrera, on podem agafar l’altre
funicular, fins a l’estació del Peu del Funicular.
En sortim per la carretera d’accés (N), tot planejant. Fet mig
quilòmetre, quan la carretera volta a la dreta, prenem un
camí que baixa a l’esquerra una esplanada, i en poca estona
som altre cop al coll de la Vinyassa (11’). Uns 10 passos
per sota agafem el camí de la dreta (NE), indicat “la Mola,
Vista Rica, can Borni”, que planeja, en un bosc frondós, per
sobre la carretera de la Rabassada. Passa per la font de la
Salamandra, sota un gros plàtan, al peu del camí, i arriba a
la carretera d’accés al Tibidado. La seguim a l’esquerra i, a
la cruïlla, anem a la dreta uns 100 m més. Després la travessem i entrem al bosc, ja prop del coll de l’Erola, on hi ha la
residència Vista Rica.
2.50 h. Coll de l’Erola. 427081 – 4587263 – 396. Entre les
nombroses pistes i camins de darrere la casa, baixem (W)
per un que surt al costat mateix de la pista més bona, a la
seva esquerra, i que ens mena directament a la font.
2.57 h. Font Groga. 426719 – 458224 – 318. En un paratge extraordinari, declarat reserva d’interès natural, on destaquen
alzines, roures i les restes d’algun pi, tots superbs. Deixant
dreceres a esquerra i immediatament a dreta, sortim de pla
i de seguida en pujada suau (W), fins al primer trencall (3’),
on girem a la dreta per passar el torrent de la Salamandra.
Plantes exòtiques i immergits en una exuberància total. Passat el torrent, al costat d’unes palmeres deixem una drecera
a la dreta i poc després dos camins a l’esquerra. En tornar
al torrent (5’), deixem a la dreta una drecera a la font Groga.
Atents a no relliscar i al paisatge; més avall (12’), després
d’un replà on passem un torrent, deixem una pista a la dreta
i més enllà una altra i arribem a la pista de la Rabassada a
Sant Medir, prop d’un berenador, altre cop al torrent de la
Salamandra (5’). Deixem després el camí de can Gener a
l’esquerra, passem pel costat de la font de Sant Medir (5’;
426728 – 4588422 – 226), a la dreta, i arribem a l’esplanada de l’ermita.
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3.32 h. Sant Medir. 426710 – 4588579 – 230. L’ermita és
ja documentada l’any 962. És d’origen romànic, força desfigurada per reconstruccions posteriors. Havia quedat gairebé
ruïnosa, però un grup de voluntaris de Sant Cugat del Vallès
l’han restaurada i la mantenen. El lloc és molt popular a Sant
Cugat i cada 3 de març s’hi fa un concorregut aplec, al qual
van també les colles de Gràcia.
A partir d’aquí el camí és ample i bo, sense problemes. Sortim per bon camí en direcció sud, cap a Sant Cugat, bandegem possibles trencalls, concentrant-nos en la contemplació
del paisatge, perquè la vall de Gausac, per on caminem,
és una de les més belles, ombrívoles i frondoses de tot
Collserola, amb plàtans, freixes, avellaners, pins i, sobretot,
alzines. Passem alguns cops la riera de Sant Medir, fins que
arribem a un trencall important.
3.52 h. Trencall de Sant Adjutori. 426099 – 4589821 – 165.
Passant la riera, cal desviar-se a la dreta uns 3’ per arribar-nos a aquesta singular ermita. Sant Adjutori és l’antiga
església de Santa Maria de Gausac, ja documentada al segle
X, com a parròquia. S’hi venerava una imatge, la Mare de Déu
del Bosc, que actualment es conserva al monestir de Sant
Cugat. L’ermita és una construcció romànica, d’atípica planta
circular. Poc més enllà hi ha l’anomenat Forn Ibèric, obra ben

La curiosa
ermita
circular de
Sant Adjutori
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original. Datat del segle II o I aC, conserva la cambra de foc,
de planta quadrada, i restes de la cambra de cocció. Ambdós
monuments mereixen aquesta petita marrada.
Reculem fins a la cruïlla i seguim endavant. Poc després
voltem pel costat de can Borrell, popular masia de més de
300 anys, actualment dedicada a restaurant. Sortim per la
pista que planeja al costat del pàrquing, bandejant la que
baixa a la dreta i tots els possibles trencalls que ens surtin
després.
4.22 h. Pi d’en Xandri. 424963 – 4591224 – 115. Arbre monumental, de més de 230 anys d’antiguitat. És tot un símbol de
Sant Cugat. Fa uns anys, en un ambient enrarit d’especulació
urbanística, va ser objecte d’un atemptat, fet que va obligar
a posar-li un suport. Al costat mateix del pi deixem la pista,
que també va a Sant Cugat, i girem a l’esquerra, passant la
precària riera de Sant Medir. El nou camí voreja un camp i
s’enfoca a la torre Negra.
La torre Negra es va construir al segle XI com a defensa del
camí de Sant Cugat a Barcelona. L’aspecte actual, de masia
fortificada, és del segle XV, amb modificacions posteriors. La
propietat havia arribat a tenir 60 jornalers fixos. Envoltada
de llegendes, entre d’altres la de l’existència d’un túnel que
comunicaria amb el monestir de Sant Cugat, és encara un
edifici ben notable.
Després girem a la dreta (SW) i passem just entre el bosc i
un camp abandonat. Bandegem tots els trencalls, tant a la
dreta com a l’esquerra. Al final del camp entrem al bosc i 4’
després, en una trifurcació, prenem el camí que baixa a la
dreta. Poc després passem un torrentet i pugem a un camí
asfaltat.
4.38 h. Club Natació Sant Cugat. 424337 – 4590740 – 145.
El deixem a l’esquerra i anem baixant al costat de les seves
instal·lacions. Passem el torrent de Sant Crist i arribem a
un carrer. El seguim a l’esquerra i de seguida som al punt
de sortida.
4.46 h. Sant Crist de Llaceres. Final de l’itinerari.

Variants
Hi ha nombroses possibilitats, algunes indicades a l’itinerari, de modificar el recorregut o d’escurçar-lo.
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