
        
        
   

 
 

 
Itinerari 
 

Sortim de l’estació superior del funicular de Vallvidrera , a la plaça Pep Ventura. Agafem el carrer Navarro i Reverter i el 
seguim fins a arribar al carrer Gabriel Ferrater, on girem a l’esquerra. Més endavant desemboquem al carrer Casafranca, per on 
continuem en la mateixa direcció que portem. Poc després, en un encreuament de carrers, continuem pel de Gabriel Ferrater 
(antic camí de la Budellera), que fa una mica de pujada i és asfaltat.  
Al final, desemboquem al carrer de la Font de la Budellera, i girem a l’esquerra. Pocs metres més endavant, continuem per una 
pista on hi ha una cadena, i més endavant, en arribar en un pal indicador, continuem per la pista que va cap a la dreta i fa una 
mica de pujada en direcció al Tibidabo. Arribem a un gran piló de pedra  d’on surt un corriol a l’esquerra; el deixem i continuem 
per la pista ampla que seguíem. Arribem a una cadena i desemboquem a una pista de llambordes; girem a l’esquerra en 
direcció a l’aparcament de la torre de Collserola. A la nostra dreta deixem la torre. Just passat l’aparcament, tancat per una 
cadena, agafem el carrer que surt cap a l’esquerra, pel camí de Sant Cugat, al pal indicador del coll de la Vinyassa - Can Tano - 
Can Totxo. 
Pocs metres més endavant, deixem el corriol que surt per la dreta. Continuem pel carrer asfaltat, passem per davant d’una 
urbanització amb cases a dreta i esquerra, just per sota del Tibidabo, fins a arribar a can Totxo , on deixem el camí que va a la 
casa i girem a la dreta davant d’un pal indicador del coll de la Vinyassa, tros curt de carrer asfaltat bastant costerut. Un cop dalt, 
girem a la dreta, pel carrer de can Totxo. Uns metres més endavant, deixem a l’esquerra unes escales, on podem veure un 
cartell del camí de la Colònia Tibibabo. Passades unes portes de garatges d’una finca bastant gran, aproximadament en el 
número 54 del carrer, girem a l’esquerra per les escales de la finca privada. Passem arran de la paret de la finca; ara les 
escales giren a la dreta i seguim pujant. Pocs metres més endavant creuem un petit camí; continuem recte ara pujant per unes 
escales asfaltades. Després continuem pujant per un petit corriol, davant d’un pòster metàl·lic de les atraccions, i en arribar a un 
altre camí girem cap a la dreta. Seguim pujant; pocs metres més endavant la pujada és asfaltada i amb unes escales per 
l’esquerra. Al capdamunt podem veure una porta metàl·lica.   
En arribar a la porta metàl·lica, la travessem i ja som d’alt de la plaça del Tibidabo. Passem per davant de la masia restaurant 
del Tibidabo en direcció als porxos. Passem els porxos i arribem al mirador, on es donarà l’esmorzar. 
 

30 minuts de parada en el mirador per a esmorzar. 
 

Un cop esmorzats, tornem enrere fins a la plaça del Tibidabo. Deixem el temple a la nostra dreta per continuar per una gran 
vorera de baixada en direcció a l’hotel Florida. En arribar a una explanada, plaça Florida, a la dreta podem veure l’hotel. En la 
mateixa explanada i davant d’un gran pi girem a l’esquerra per un corriol que al principi és una mica brut i amb força pendent: 
cal anar amb compte de no relliscar. Seguim per aquest corriol força pedregós fins a desembocar a una pista ampla: ara som al 
coll de la Vinyassa.  
En el coll, deixem la pista que ve per l’esquerra i també deixem el corriol barrat amb una cadena que surt per la dreta. Nosaltres 
continuem en la mateixa direcció que portàvem, seguint per la pista ampla, i deixem la font i el banc a la nostra dreta. Ara cal 
seguir les marques del GR. 
Poc més endavant, en arribar a un pal indicador on diu font d’en Canet, itineraris de la Budallera, el GR deixa la pista ampla i 
gira a l’esquerra. Nosaltres agafem aquest corriol a l’esquerra tot seguint el GR. Anem baixant pel corriol i quan es fa una mica 
més ample deixem un camí que surt cap a la dreta. Pocs metres més davant hi ha un pal indicador, on el GR gira i baixa cap a 
l’esquerra. Nosaltres deixem les senyals del GR per seguir cap a la dreta per l’indicador del Centre d’informació del parc. El 
camí ara és força planer.  
Continuem una bona estona per aquest camí; a la nostra esquerra podem veure el Tibidabo i la torre de Collserola. Al final del 
camí, arribem a una cadena i desemboquem a una pista molt ampla. Ara girem a l’esquerra per aquesta pista, que fa baixada.  
Més endavant, deixem la pista ampla per girar cap a l’esquerra per una pista barrada per una cadena i amb un pal indicador del 
fondal de la Budellera. Anem baixant fins a desembocar a un altra pista, on ara girem cap a la dreta pel pal indicador del revolt 
de les Monges. La pista continua baixant fins a arribar a una cadena i a un petit descampat a l’esquerra que fa d’aparcament: 
som al revolt de les Monges.  
 

Aquí cal anar amb molt de compte ja que és l’únic p unt de la caminada on cal travessar la carretera. 
 

Travessem la carretera i baixem per unes escales de fusta. Anem seguint pel fondal de la Budallera paral·lelament a la 
carretera, que ens queda a mà dreta. Arribem a un lloc on un camí a la dreta s’enfila cap a la carretera. Nosaltres continuem 
recte i passem per sota d’un petit pont amb unes pedres grans per si hi hagués aigua. Deixem un camí per l’esquerra amb una 
passarel·la i més endavant ja arribem a un pal indicador on per l’esquerra aniríem a la font de Sant Ramon. Nosaltres continuem 
recte fins a arribar a una gran explanada de l’àrea de picnic de Santa Maria de Vallvidrera; la voregem per l’esquerra per una 
vorera de terra una mica elevada. Al final arribem a un cartell que ens indica que som a l’àrea de lleure de Santa Maria de 
Vallvidrera. Continuem cap a l’esquerra passant entremig de l’aparcament i continuem pel carrer asfaltat i de baixada en 
direcció a l’església de Santa Maria. Poc abans d’arribar a l’església, surt un carrer asfaltat que puja cap a l’esquerra; l’agafem i 
anem passant per unes cases i unes tanques metàl·liques; ara el camí és de terra. Al final arribem a una cadena i sortim a una 
pista de terra molt ampla; l’agafem cap a l’esquerra i de pujada. Poc després, en el primer revolt a l’esquerra d’aquesta pista 
ampla, la deixem per anar cap a la dreta pel camí de la Múrgula. Uns metres més endavant deixem la pista de l’esquerra, i 
nosaltres baixem per la pista barrada amb una cadena tot seguint les marques del GR. 
Arribem al pantà de Vallvidrera, just davant la presa. Girem a la dreta per anar baixant per unes escales amples; podem veure a 
la nostra esquerra la casa del guarda del pantà. Anem baixant, travessem una cadena i passem per unes cases que ens 
queden a l’esquerra. Al final del carrer, arribem a un altre carrer en què girem a l’esquerra i ja som a la plaça de la Mina Grott. 
Aquí acabem la caminada 
 
                     Moltes gràcies a tothom per ha ver participat en la nostra caminada. Us esperem l’ any vinent.  
 


