IV Marxa dels Monestirs
Descripció de l’itinerari

Sortim de la plaça del Monestir pujant per les escales cap a la pedra de l’Àngel. Travessem el carrer
Montevideo i seguim pujant per unes escales fins al carrer de Gaspar Cassadó, on girem a la dreta i
seguim per la vorera sense travessar. Uns metres més endavant veiem un pas de vianants, creuem
per aquí i entrem dins del parc de l’Oreneta. Pugem vorejant el parc tota l’estona per l’esquerra. En
arribar al parc infantil, anirem cap a l’esquerra direcció el tren de l’oreneta. Abans d’arribar a les vies
del tren, just davant d’un petit bar, surt un corriol de baixada on creuarem una petita tanca
metàl·lica. Ara el camí és pujador, el seguim fins sortir a una pista ampla, on seguirem pujant fins
arribar a la carretera de les Aigües. Un cop aquí girem cap a la dreta, on poc desprès veurem que
surt un corriol cap a l’esquerra que agafem de pujada. Anirem pujant fins a trobar l'altar de laverge
de Collserola, girarem a la dreta per baixar a una explanada força ampla, sota del turó d’en Cors.
<<CONTROL 1>>
En aquest punt anirem cap a la dreta per una pista ampla i de baixada, que ens durà al Collet de
l’Espinagosa. En el Coll girarem cap a la dreta seguint el camí de la vorera de la carretera de
Vallvidrera a Molins de Rei. Pocs metres desprès, en el pas de vianants creuem i agafem el carrer de
Mont d’Orsa i arribarem a la plaça dels Pins de Vallvidrera.
Ara anirem cap a l’esquerra 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.
<<CONTROL 2>> En aquest punt, farem una parada de 25 minuts per donar l’esmorzar.
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 de Can Masdemont, casa ara totalment restaurada.
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. Continuarem recte per aquesta pista ampla, més endavant
deixarem una pista ampla que surt cap a la dreta. Seguirem cap el Turó de Can Castellví per la pista
ample, farem un revolt cap a l’esquerra i pocs metres després deixarem un altre pista que surt per la
dreta, continuarem recte fins a desembocar a una pista, camí de Can Castellví i continuarem cap a la
dreta.
Arribem a la masia de Can Castellví, on girem cap a l’esquerra, seguint l’indicador de Turó de l’Alzinar
- Can Balasch. 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 una bifurcació, girem a la dreta per el camí del
Turó de l’Alzina. Anem baixant per aquest carrer, desprès canvia de nom per camí de Bellavista. En
arribar a un revolt bastant pronunciat cap a la dreta, veurem a l’esquerra una entrada a una pista de
terra barrada per una cadena que diu Can Balasch, l’agafem. Continuarem per aquesta pista ampla i
planera uns 500 metres, on arribarem a una bifurcació i farem un gir brusc cap a la dreta, deixant el
camí que ens portaria a Can Balasch. Seguirem baixant per aquesta pista ample anomenat carrer

Camí de Can Balasch, passarem per sota de l’autopista de Montserrat (Túnels de Vallvidrera) i
arribarem a la carretera de Vallvidrera. Aquí girarem cap a l’esquerra per la vorera uns 50 metres i
desprès creuarem la carretera (cal anar amb compte) per agafar cap a la dreta el Passatge de les
Aigües de Sabadell, amb un senyal de carrer sense sortida.
<<CONTROL 3>>
Una mica més endavant, passarem per sota el túnel del tren, continuarem recte sense deixar aquest
carrer fins al final, en la última casa s’acaba el carrer i comença un camí estret de terra. Ara el camí
estret comença planer vorejant unes cases a l’esquerra però en pocs metres es comença a fer força
pujador. Anem pujant fins a desembocar a una pista més ampla, en aquest punt girarem cap a
l’esquerra. Anem una estona per aquesta pista planera i una mica baixadora fins arribar a una petita
clariana en una corba el camí, bastant a prop de les cases de la Colònia Mirador, cal estar atents
perquè d’aquí surt un petit corriol cap a la dreta que hem d’agafar. Anirem pujant per aquest corriol
fins arribar al mirador del Turó de Fumet.
<<CONTROL 4>> En aquest punt, farem una parada de 5 minuts per donar fruita.
Ara trobem un carrer asfaltat que agafarem de baixada fins arribar a una parada d’autobús, on
girarem cap a l’esquerra per un caminet de terra. Creuarem el carrer de Miralluny i seguirem recte
baixant pel camí de terra fins arribar a un altre carrer asfaltat, Camí de Can Fló, on girarem cap a
l’esquerra. Arribarem davant la casa de Can Fló, girem cap a la dreta per agafar el camí de terra
barrat amb una cadena. Continuarem per aquesta pista baixadora deixant poc després un parell de
camins a l’esquerra, anirem seguint durant una estona fins arribar a una petita clariana on veurem
una bifurcació i un pal indicador. En aquest punt agafarem el corriol de la dreta en direcció de la
carretera de l'arrabassada i Can Gordi, seguint senyals verds i blancs de la Marató de Collserola. Ara
és força pujador i no el deixarem fins arribar a la carretera de l’Arrabassada. Un cop a la carretera
girarem cap a l’esquerra per la vorera i a uns 60 metres la travessarem per entrar per un camí que
ens queda a la dreta, ample i de terra.
<<CONTROL 5>>
Continuarem per aquest camí paral·lel a la casa Mas del Bosc i una mica més endavant en un revolt
pronunciat cap a la dreta, deixarem aquest camí per agafar un petit corriol que surt cap a l’esquerra
que seguirem fins arribar a una pista ample ja dins del recinte del Mas del Bosc. Girarem a la dreta
per passar al costat d'una torre elèctrica i agafarem un petit corriol estret i lleugerament baixador.
Continuarem recte per aquest camí deixant alguns trencalls tant a dreta com a esquerra. Bastant
endavant farem un petit gir cap a la dreta i no gaire mes tard tornarem a girar cap a l’esquerra.
Arribem a Can Gordi, després d’una pujada marcada arribem a una esplanada.
<<CONTROL 6>>
Girem a l’esquerra i de seguida de nou a la dreta per pujar fins a un carrer. El creuem per seguir cap
a Sant Cugat: hi ha indicacions de PR-C38. Ja seguim un carrer asfaltat que ens portarà a Sant Cugat
Seguim per darrere del Club Tenis Natació Sant Cugat. Arribem a Sant Cugat i girem a la dreta pel
carrer de Llaceres. Seguim fins a arribar a una rotonda, girem a l’esquerra i baixem pel passeig
Antoni Gaudí. El passeig ens porta fins a la plaça del Mil·lenari, i seguim en la mateixa direcció pel
carrer Cèsar Martinell. En arribar a la rotonda girarem a la dreta per la Rambla del Celler i pocs
metres desprès en el pas de vianants girarem cap a l’esquerra per agafar el Passeig de Francesc
Macià. Un cop dalt del Passeig girarem a l’esquerra per el carrer de la Torre, davant del Monestir de
Sant Cugat on donarem per finalitzada la Marxa.

