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LA SERRA DE COLLSEROLA
Vessant Nord
(Vallès Occidental)
Un pulmó de natura prop de la ciutat
Dia: DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE DE 2011
Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS
Lloc de sortida: PLAÇA DE L’ESTACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Coordinador de la sortida: Enric Forgas (telèfon de contacte: 619 738 381)

Horari previst:
08.30 h - Sortida amb els cotxes (pl. de l’Estació o d’Eduard Maristany) de Vilanova.
09.45 h - Arribada a Can Borrell i esmorzar.
10.30 h - Inici de l’excursió.
11.15 h - Ermita de Sant Medir.
12.30 h - Coll de l’Erola.
13.00 h - Font de la Salamandra.
14.00 h - Pantà de Can Borrell.
14.15 h - Forn ibèric i Ermita de Sant Adjutori.
14.30 h - Can Borrell (final de l’excursió).
Desplaçament amb els cotxes fins a l’àrea de lleure de Can Coll.
14.45 h - Dinar a l’àrea de lleure de Can Coll.
16.00 h - Tornada cap a Vilanova.
17.00 h - Arribada a Vilanova.

Detalls de l’itinerari general:
Resum de l’itinerari general:
Can Borrell - Cruïlla de Can Gener - Ermita de Sant Medir Cruïlla PRC-38/corriol – Torrent de la Salamandra - Coll de
l’Erola - Cruïlla GR-92 - Font de la Salamandra – Viaducte
de Can Ribes - carena - Pantà Can Borrell - Forn ibèric i
Ermita de Sant Adjutori - Can Borrell
Punt d’inici i acabament: Can Borrell (masia restaurant)
Distància total: 10.5 km aprox. / Desnivell: 300 m /
Dificultat: mitjana

Resum de l’itinerari de l’Opció Menuts:
Opció menuts: Can Borrell - Cruïlla de Can Gener - Ermita
de Sant Medir - carena - Pantà Can Borrell - Forn ibèric i
Ermita de Sant Adjutori - Can Borrell
Punt d’inici i acabament: Can Borrell (masia restaurant)
Distància total: 5.5 km aprox. / Desnivell: 125 m /
Dificultat: baixa

Com arribar a l’inici del recorregut:
 Sortim de Vilanova en direcció a Vilafranca del Penedès per la carretera C-15.
 Prop de Vilafranca, entrem a l’autopista AP-7 en direcció a Barcelona.
 Arribats al nus del Papiol, cal continuar per l’autopista AP-7 en direcció a Girona - França.
 Sortim a la sortida 24 de l’AP-7, que ens condueix al lateral de l’autopista (la B-30).
 Continuem paral·lels a l’AP-7 per la B-30 fins a la sortida que indica “Bellaterra, Cerdanyola i Parc
Tecnològic del Vallès”.
 Tot just després de prendre l’esmentada sortida arribem a un semàfor que evitarem tot trencant a la
dreta per seguir en direcció a Sant Cugat per la BV-1414.
 Arribem a una rotonda i girem a l’esquerra en direcció a Cerdanyola centre i Parc Tecnològic.
 Seguim sempre direcció Cerdanyola centre per aquesta via de dos carrils per sentit i amb carril bici al
costat.
 Arribem a una benzinera Repsol que queda a mà dreta. Tot just uns 100 metres després, en una
rotonda, girem a mà dreta (Barcelona per la BV-1415).
 Continuem per la BV-1415 i creuem el barri de Montflorit. Entrem posteriorment al Parc de Collserola.
 Al km 3 arrenca una pista forestal que ens durà fins a l’aparcament de Can Borrell, inici de l’excursió.

Dificultats que hi poden haver i altres qüestions a tenir en compte:
Es tracta d’una excursió de dificultat mitjana, amb algun desnivell pronunciat. S’ha previst fer algunes
parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti per al benefici del grup.
L’orientació nord i la vegetació ufanosa de part del recorregut (estrats arboris de sotabosc humit),
juntament amb la humitat dels torrents, fan que el terra pugui estar humit i rellisqui. Per tot plegat, cal que
vigileu amb les relliscades o torçades de peu. Tingueu cura dels vostres fills!
La Serra de Collserola es troba al bellmig de l’Àrea Metropolitana de Bacelona. Hi ha una gran afluència de
persones i ciclistes, sobretot en el primer terç de l’excursió prevista. Cal anar amb molta cura sobretot
quan coincidim amb les bicicletes de muntanya.
Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es pot córrer durant el
trajecte. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant i que farà el
guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau.

Material necessari (què cal portar):
Menjar: Esmorzarem en arribar a Can Borrell. Hi ha bar i restaurant. Dinarem a la zona de lleure de Can
Coll, a pocs minuts amb cotxe de Can Borrell; per tant, no cal que carregueu el dinar a la motxilla. Convé
portar algun ganyip per anar picant durant el recorregut.

Aigua: En trobarem a la font del Camp del Miracle (ermita de Sant Medir), a la font de la Salamandra
i també a l’àrea de lleure de Can Coll.

Indumentària: Hem entrat a la tardor. A finals de novembre és de preveure que faci una mica de fred;
per tant, convé que porteu roba d’abric i algun anorac o cangur que pari la fredor i la humitat. Us
recomanem que porteu botes de muntanya de canya mitjana o alta, que protegeixin bé el peu i el tormell
de possibles torçades.

Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc.

Mapa:

Serra de
Collserola
Escala 1:20.000
Editorial Alpina

NOTES:
Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació
Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF.
D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats del
GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs.
Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o
altres familiars que se’n faran responsables.
1

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

