
 

 
 
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 es para 25 minuts per esmorzar. 

A Can Cuiàs creuarem la carretera per dirigir-nos a una pista de terra i que gira a l'esquerra. Seguirem 

per la pista ignorant tots els camins que ens puguem trobar fins a arribar a un pal indicador, en aquest 

punt girarem a l'esquerra agafant un sender fins a arribar de nou a un encreuament a on ens trobarem 

diferents alternatives, nosaltres només hem de seguir pel camí que trobem en front i seguint les 

indicacions posades per l'organització. 

Després seguirem durant una bona estona pel sender fins a arribar a un altre pal indicador on 

creuarem una pista per seguir les indicacions cap a la Font del Ferro. Un cop hem arribat a la font 

seguirem per un camí ascendent que de seguida es converteix en una pista, després ens trobarem 

a la nostra esquerra una altra pista que hem d'agafar fins a arribar a un carrer asfaltat, i a on girarem 

a la dreta per trobar-nos la plaça Mireia. 

En aquest punt creuarem la rotonda per seguir per la carretera de les Aigües deixant a la nostra dreta 

una zona de pícnic; seguirem per la pista de terra fins que es converteix en asfalt, en aquest punt 

girarem a l'esquerra en sentit ascendent i passarem per un pont de fusta. Després el camí torna a 

ser de terra, Seguirem durant una estona per la pista fins que ens trobem un desviament a la dreta 

amb un pal indicador que ens indica Parc de l'Oreneta;  nosaltres l’agafarem. Ara és un sender 

descendent i empedrat. 

Després d'un revolt a la dreta veurem que es converteix en un carrer asfaltat, però nosaltres girarem 

a l'esquerra descendint per un camí de terra fins a arribar al parc de l'Oreneta, creuarem el parc 

deixant a la nostra esquerra el tren de l'Oreneta fins a sortir del parc, seguirem passant per al 

Passatge de la Blada i el Carrer Major de Can Caralleu. Quan arribem a la porta principal del 

poliesportiu de Can Caralleu a la nostra esquerra ens trobarem amb unes cases, just després d'elles 

surt unes escales que haurem de passar per elles fins a entrar al Parc de Can Caralleu que creuarem 

per arribar als Jardins de Can Sentmenat,  ara només ens queda creuar el parc descendint per unes 

escales fins a arribar al desert de Sarrià on finalitzarem la caminada.  

Moltes gràcies a tots per haver participat. Us esperem a la propera. 

Itinerari                         Horari 
 
Vallvidrera ........................ 9.15 

Can Cuias ........................ 9.40 

Font del Rector .............. 10.45 

Font del Ferro ................ 11.00 

Plaça Mireia ................... 11.10 

Mirador del Xiprer .......... 11.25 

Parc de l’Oreneta ........... 11.52 

Can Caralleu .................. 12.00 

Desert de Sarrià ........... 12.10 
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