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. En aquest punt 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 de Can Masdemont, sortim a una pista una mica més ampla, que agafem cap a la dreta i
de pujada; ara anem seguint els senyals del GR 92. Al final de la pujada arribem al turó de Can Pasqual, de
467 metres d’altitud. Continuem per la pista tot seguint el GR 92 fins a arribar a una explanada amb un pal
indicador de Can Sauró - les Planes; no fem cas de l’indicador i seguim per la pista per on anàvem. No gaire
més endavant tornem a trobar un pal indicador, que diu “Barri de Can Sauró”; agafem aquest camí, cap a la
dreta, que baixa i és ample.
Arribem a un punt on es creuen el GR 92 i el GR 96, on veiem un petit corriol. Nosaltres continuem uns
metres més endavant pel camí ample que portàvem fins que fa un revolt a la dreta amb força pendent.
Comencem a baixar, amb molt de compte ja que el camí és força pedregós, fins a arribar al pal indicador de
Can Sauró i turó de Llevallol. En aquest punt deixem el GR, que davalla a l’esquerra cap a Mas Sauró, i
nosaltres continuem recte pel corriol en direcció al turó de Llevallol.
Travessem una explanada amb una torre d’electricitat, seguim la direcció que portàvem fins a arribar a una
segona torre. Una mica amagat veiem un pal indicador que diu “Barri de Mas Sauró”. El camí tomba a
l’esquerra; ara és ample i fa baixada. Continuem durant una bona estona per aquest camí fins a arribar a una
cadena; la travessem i sortim a una pista més ampla, que agafem cap a l’esquerra, amb un indicador de Mas
Sauró i Vil·la Joana.
Continuem una bona estona per aquesta pista ampla i de terra, fins que es converteix en asfaltada. Continuem
en la direcció que portàvem, deixem el carrer que surt a la dreta, que va cap al pantà de Vallvidrera, continuem
recte i pocs metres més endavant arribem al barri de Mas Sauró. Ens trobem amb una espècie de placeta on
hi ha una parada del bus del barri; en aquest punt fem una aturada de 5 minuts per reposar una mica.
Continuem cap a l’esquerra per una pista força ampla on veiem una cadena que barra el pas; també veiem
marques de GR, que anem seguint durant una bona estona. Una mica més endavant trobem una desviació de
pista; nosaltres girem a la dreta tot seguint les marques del GR. La pista segueix sent ampla i comença a
davallar una mica. Després d’una bona estona arribem a un pal indicador de la Sagrada Família; continuem
recte per la mateixa pista, que cada cop baixa més.
Arribem a un revolt a l’esquerra on hi ha una torre elèctrica. Veiem que el GR va per la dreta seguint un petit
corriol. Nosaltres en aquest punt deixem de moment el GR per seguir per la mateixa pista per on anàvem,
girant a l’esquerra. Al final de la pista, ens trobem una cadena; la travessem i girem cap a la dreta per
continuar per un carrer asfaltat. Som a l’entrada principal de la residència de la Sagrada Família.
Més endavant, al final del carrer, arribem a un encreuament. Nosaltres girem cap a l’esquerra en direcció a
l’estació del baixador de Vallvidrera. Pocs metres després arribem a un petit parc que ens queda a
l’esquerra, amb què hem arribat al final de la caminada.
Moltes gràcies a tothom per haver participat en la nostra caminada. Us esperem l’any vinent.
Cal tenir en compte que per tornar a Sarrià hem d’agafar els Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya

