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Itinerari
Sortim de l’estació superior del funicular de Vallvidrera, a la plaça Pep Ventura. Anem cap a l’esquerra
per baixar per les escales fins a arribar a la plaça de Vallvidrera. Amb molt de compte creuem aquesta plaça i
agafem el carrer Mont d’Orsà, de pujada. Continuem per aquest carrer fins a arribar a la plaça de les Basses
d’en Barral, coneguda com la plaça del pi. Aquí deixem el carrer Mont d’Orsà i continuem cap a la dreta per
agafar el carrer de l’antic camí a Santa Creu d’Olorda, que surt planer i de moment asfaltat. Una mica més
endavant trobem una cadena i el carrer ara és una pista de terra. Continuem una bona estona per aquesta
pista deixant tots els trencalls que anem trobant. Més endavant arribem a la masia de Can Cuiàs, just a la
carretera de Vallvidrera a Molins de Rei.
En aquest punt, farem una parada de 25 minuts per donar l’esmorzar a tots els inscrits.
Un cop esmorzats, agafem el camí de l’entrada de la casa de Can Cuiàs. Pocs metres després, en un revolt
a l’esquerra abans d’entrar a la finca, agafem un corriol que surt cap a la dreta. Ara l’itinerari transcorre una
bona estona per aquest corriol, que és una mica costerut i té alguns trams una mica malmesos per l’erosió de
l’aigua. Més endavant el camí millora; ara és un petit corriol, que no deixem fins a arribar a la masia ocupada
de Can Masdemont. Un cop a la masia, sortim a una pista una mica més ampla, que agafem cap a l’esquerra
fins a arribar a la cadena; la travessem i sortim a una pista més ampla, que agafem cap a la dreta, amb un
indicador de Can Sauró; davant tenim la masia de Can Pasqual. Més endavant deixem la desviació de la
dreta. Continuem recte per la mateixa pista ampla que anàvem, seguint l’indicador de Can Balasc - Mas
Guimbau - Les Planes. Anem deixant algunes camins que surten per la dreta i l’esquerra, i nosaltres
continuem per la pista ampla, que en un revolt a l’esquerra es torna asfaltada.
Arribem a la masia de Can Castellví, on girem cap a l’esquerra, seguint l’indicador de Turó de l’Alzinar - Can
Balasc. Ara el camí és asfaltat i passa per davant d’unes cases a dreta i esquerra de la urbanització de Can
Castellví. Més endavant arribem a un encreuament; deixem el camí de la dreta i continuem recte pel carrer
de Can Balasc, seguint l’indicador de Can Balasc - Can Busquets. Poc més endavant ens trobem en un altre
encreuament. Agafem la pista de la dreta, on hi ha una cadena, i el camí ara torna a ser de terra. Continuem
per aquesta pista ampla i força pendent durant una bona estona. Arribem a l’encreuament on hi ha el pal
indicador de Can Balasc; deixem la pista de la dreta que ens portaria a Can Balasc i continuem cap a
l’esquerra. Poc després tornem a arribar a un altre encreuament; agafem el camí de l’esquerra, on hi ha el
pal indicador de Can Busquets.
Aquest camí és força pendent i bastant malmès per l’aigua; s’hi ha d’anar bastant amb compte de no caure.
Al final d’aquest caminet, desemboquem en una pista força ampla. Ara continuem per l’esquerra de baixada,
tot seguint la indicació de Can Busquets. Quan creuem una petita riera per sobre d’un pont, deixem el camí
que surt per la dreta i continuem per la mateixa pista per on anàvem, que ara fa una mica de pujada. En
arribar a una cadena, girem cap a la dreta i ja arribem a la masia de Can Busquets. Anem en direcció a la
porta principal de la masia tot seguint el pal indicador de la Rierada. Anem vorejant la tanca de la casa fins al
final. Deixem un camí que baixa cap a l’esquerra que ens portaria a una esplanada. Nosaltres girem cap a la
dreta per la pista força ampla i costa amunt, on hi ha una cadena. Anem pujant una bona estona fins a arribar
a un encreuament; deixem la pista de la dreta. Continuem en la mateixa direcció que portàvem, seguint la
pista ampla i el pal indicador de la Floresta.
Arribem a una cadena i comencem a trobar cases. En arribar al primer carrer, dels Arbustos, girem a la dreta.
Continuem fins a l’avinguda de la Piscina, on just davant veiem que surten tres carrers; nosaltres agafem el
de més a la dreta, avinguda de la Piscina. Al final del carrer desemboquem a la carretera de Vallvidrera a
Sant Cugat. En aquest punt i amb molt de compte, girem a l’esquerra per la vorera fins a arribar a la plaça del
Centre (encreuament de la carretera de Sant Cugat amb l’avinguda Verge de Montserrat), i la travessem pel
pas de vianants. Ara també creuem la carretera de Sant Cugat pel pas de vianants just davant del bar
Catalan. Un cop creuada la carretera girem cap a l’esquerra uns 50 metres fins a arribar a una esplanada de
terra, on veiem una caseta d’alta tensió i uns bidons per a les deixalles.
A l’esplanada girem cap a la dreta, tot seguint una pista de terra ampla que es torna a endinsar al bosc.
Una mica més endavant, arribem a un corriol que surt per l’esquerra; deixem la pista ampla i agafem aquest
corriol. Anem seguint el corriol una bona estona, fins a desembocar al carrer Verge de Montserrat, en què
girem cap a l’esquerra. Ara ja som dins de la població de la Floresta. Continuem pel carrer Verge de
Montserrat fins a arribar a la confluència amb l’avinguda de la Floresta; creuem el carrer i continuem recte en
la mateixa direcció que portàvem per entrar dins d’un carrer de vianants que ens porta ja fins a la plaça de
l’estació de la Floresta, on acabem la nostra caminada.
Es pot tornar a Sarrià amb els Ferrocarrils de la Generalitat. Recordeu que el bitllet és de dues zones.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació. Us esperem l’any vinent.

