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EXCURSIÓ PER VALLVIDRERA 
el pantà de Vallvidrera 
i la font de la Budellera  

(serra de Collserola)  

Data:  DIUMENGE 24 DE GENER DE 2016 

Hora de sortida:  2/4 de 9 DEL MATÍ (8.30 H) 

Desplaçament:  AMB  TREN + FUNICULAR 

Lloc de sortida:  ESTACIÓ RENFE 

Coordinadors de la sortida:  Ventura Fernandez (620621848) i Joan Raventós (696373454) 
 

   
     Passarel·la instal·lada sobre el pantà de Vallvidrera.   Font de la Budellera. 

 Horaris previstos:  

08.30 h - Trobada a l’estació de ferrocarrils de Vilanova (vegeu els detalls del desplaçament en el punt següent). 

10.30 h - Inici de l’excursió de l’Opció Menuts des de l’estació Vallvidrera Superior. 

10.30 h - Inici de l’excursió de l’Opció General des del Baixador de Vallvidrera. 

14.00 h - Arribada a l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera. Dinar. 

16.07 h - Sortida amb el tren des del Baixador de Vallvidrera. 

17.42 h - Arribada a l’estació de ferrocarrils de Vilanova. 

Per arribar a Vallvidrera: 

A Vilanova, pugem al tren RENFE que surt a les 8.39 cap a Barcelona. A les 9.29 baixem a l’estació “Passeig de 

Gràcia” i sortim a l’exterior per anar fins a l’estació “Provença” dels FGC. A les 9.52 prenem un tren S2 (direcció 

Terrassa) i al cap de 4 estacions, a les 10.02, el grup de l’Opció Menuts baixa a l’estació “Peu del Funicular” i es 

desplaça fins al funicular de Vallvidrera per pujar fins a l’estació “Vallvidrera Superior” on iniciaran el seu 

recorregut (per utilitzar el funicular val el mateix bitllet). La resta d’excursionistes, continuen fins a la parada 

“Baixador de Vallvidrera”, on arribaran a les 10.12. Allà iniciaran el seu recorregut. 

Per al retorn, després de dinar, tot el grup prendrà el tren S2 de les 16.07 al “Baixador de Vallvidrera”. A l’estació 

“Provença” sortirem a l’exterior per entrar a l’estació RENFE “Passeig de Gràcia” i pujar al tren que surt a les 16.59 

cap a Vilanova. Arribarem a l’estació de Vilanova a les 17.42 de la tarda. 



Resum de l’itinerari: 

Opció General: Baixador de Vallvidrera - Santa Maria de Vallvidrera - Pantà de Vallvidrera - Font de 

l’Espinagosa - Vallvidrera - Torre de Collserola - Font de la Budellera - Font d’en Canet - Turó dels Mussols 

- Centre d’Informació de Collserola - Vil·la Joana - Àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera (dinar) - 

Baixador de Vallvidrera. Distància: 7,6 km. 

Opció Menuts: Estació Vallvidrera Superior - Torre de Collserola - Font de la Budellera - Torrent de la 

Budellera - Centre d’Informació de Collserola - Vil·la Joana - Àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera 

(dinar) - Baixador de Vallvidrera. Distància: 4,9 km. Desnivell: 

 

Dificultats que hi pot haver i altres qüestions a tenir en compte:  

És una excursió que no té dificultat tècnica, però que transcorre, durant el tram de Vallvidrera, per 

indrets urbanitzats amb trànsit rodat. Cal vigilar i caminar sempre que es pugui per la vorera. La resta del 

circuit és de camins i senders habilitats per als senderistes que no presenten cap més dificultat que no 

sigui el terreny abrupte i, de vegades, pedregós. 

Al llarg de l’excursió s’ha previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti en 

benefici del grup. 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: Caldrà portar l’esmorzar. Esmorzarem durant el trajecte del tren. Dinarem a l’àrea de lleure de 

Santa Maria de Vallvidrera. Podeu portar el dinar (hi ha taules de fusta i fonts) o encarregar-lo al bar-

restaurant Pinya 2 (tel. 93 280 26 49), situat en el mateix indret.  

Aigua:  Podeu agafar aigua a les fonts de l’Espinagosa, de la Budellera i a l’Àrea de Lleure de Santa Maria 

de Vallvidrera.  

Roba d’abric: Porteu alguna peça d’abric que pari el vent i la pluja. També convé portar gorro i guants per 

si fa fred. 

Calçat adequat: Botes de muntanya de canya mitjana o alta per protegir bé el peu i el turmell. 

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

Descripció de l’itinerari (opció general): 

Itinerari revisat sobre el terreny el dia 7 de gener de 2016 

Iniciem l’excursió al Baixador de Vallvidrera i travessem la carretera per un pas de vianants. Seguim el 

carrer del Camí del Pantà, que remunta una riereta. Quan s’acaben les casetes, es passa pel davant de la 

boca de la Mina Grott, un túnel de gairebé 1.300 metres de llargària construït entre els anys 1855 i 1865 

per conduir les aigües del pantà de Vallvidrera fins a Sarrià (més endavant, es va utilitzar perquè hi 

circulés un trenet turístic, que es va inaugurar l’any 1908). 

Entrem a una esplèndida avinguda de plataners altíssims, situats a banda i banda, i pugem per una ampla 

escala (als esglaons, hi ha el relleu de fulles de plataners). A l’altra banda de la riera, hi ha la Casa del 

Guarda, un edifici modernista, de color rosat, habilitat com a centre d’interpretació del pantà. A prop 

veiem la presa del pantà, feta de maons l’any 1864 per abastir el poble (llavors independent) de Sarrià. 



 

Arribem al pantà de Vallvidrera, un indret tan inesperat com insòlit. En aquest indret, a principi del segle 

XX es va voler crear el parc recreatiu que duia el nom de Lake Valley Park. Deixem la presa a la nostra 

dreta i continuem per un camí que voreja el pantà. De seguida passem per la vora d’una passarel·la 

bastida sobre l’aigua, que podem recórrer d’anada i de tornada. Continuem pel camí de passeig que 

voreja el pantà, entre alzinars. 

Deixem enrere la cua del pantà i el camí desemboca en una 

esplanada situada al fons de la vall. Deixem una casa a la 

nostra esquerra i prenem un camí que aviat gira cap al sudest 

pel fons d’un sot ombrejat per vegetació abundosa i que puja 

fins a l’indret on hi ha la font de l’Espinagosa. Continuem per 

un camí de terra esglaonat i sortim a una pista, que és l’antic 

camí de Santa Creu d’Olorda a Vallvidrera. El prenem a mà 

esquerra. 

La pista ens duu a un carrer asfaltat amb edificacions i sortim a la plaça de les Basses d’en Barral. 

Travessem la placeta pel mig i continuem a mà esquerra pel carrer Mont d’Orsà, que no deixarem. Hi ha 

algunes cases modernistes destacables. 

Per la vorera esquerra, entrem a la plaça de 

Vallvidrera. La travessem per un pas de vianants. 

Compte amb el trànsit! Continuem a mà esquerra, 

pel carrer de Queralt, que es puja per unes escales. 

Continuem per aquest carrer i arribem a l’estació 

modernista Vallvidrera Superior, des de l’interior 

de la qual podem veure una vista esplèndida sobre 

la ciutat de Barcelona. Aquest és el punt d’inici de 

l’Opció Menuts. 

Travessem un carrer i continuem pujant unes escales pel carrer dels Algarves, que després planeja. Més 

enllà, seguim el carrer de les Alberes, també amb cases a ambdós costats. 

Arribem a un trencall entre el carrer del Parc de la Budellera, a 

l’esquerra, i la carretera de Vallvidrera al Tibidabo, a la dreta. Nosaltres 

prenem un camí ample i pujador que tenim davant mateix. Pugem per 

sota uns pins, a les envistes d’una torre de comunicacions gegantina, i 

assolim un turó, on trobem un pedró. 

Per diverses rampes esglaonades, baixem fins a sota mateix de la torre 

de Collserola. Si fa vent, sentirem com xiula en passar per l’estructura de 

la torre. Passem per sota de dos dels gruixudíssims cables que aguanten 

l’estructura i, ben aviat, prenem un camí a mà esquerra, que s’endinsa 

en el bosc. Després d’una corba tancada a mà esquerra, el camí planeja 

per dins d’un bosc, cap a ponent. 

Sortim a una cruïlla de camins. Prenem el de davant, que baixa cap a la 

font de la Budellera. El camí està esglaonat amb pedres. Arribem a un 

recinte obrat on raja la popular font de la Budellera. Hi fem una parada. 

 



La font de la Budellera 

 

L’aigua surt per la boca del relleu d’una cara encastada a una gran 
paret de pedra vista. El frontal de la font i la bassa estan sota unes 
voltes de fusta de vegades recobertes de vegetació. L’entorn està 
format per tres terrasses molt amples, comunicades per escales 
de pedra vista. Hi ha una part amb bancs sota els arbres. Destaca 
la terrassa inferior amb una renglera d’escales amples i ben 
conservades on l’aigua canalitzada circula pel mig. 

El nom de la font podria venir del fet que les seves aigües eren 
beneficioses per guarir problemes estomacals (budells). També hi 
ha qui diu que, anys enrere, hi havia una casa al peu de la font on 
es fabricaven cordes per guitarres que estaven fetes de budells 
d'animals. 

 

Sortim de la font per la part de baix, on trobem uns 

esglaons i l’aigua que hi circula pel mig. Tot seguit, 

prenem un camí que travessa un torrentet i es 

dirigeix cap a ca n’Estisora. El caminet s’enfila i surt a 

un camí ample. (L’Opció Menuts seguirà aquest camí, 

per on va el GR-92, i continuarà per una pista ampla 

fins al Centre d’Informació de Collserola i Vil·la 

Joana). Seguim el camí a mà esquerra però al cap de 

pocs metres el deixem per prendre’n un altre a mà 

dreta que s’enfila fins a la font del Canet, que raja 

prop d’una alzina surera de soca robusta. 

Continuem pel camí, que travessa un torrent i 

s’enfila pel bosc fins a un trencall. Deixem el GR-92, 

que s’enfila fortament amunt, i prenem un camí a mà 

esquerra que no deixarem i que va flanquejant a 

mitja alçada de la muntanya. El caminet, travessa el 

torrent d’en Cardona i continua per l’altra vora per 

sota una línia d’alta tensió. Per sobre una carena, 

veiem l’església i altres instal·lacions del Tibidabo. 

Al cap d’una estona, sortim a una pista ampla situada prop del turó dels Mussols. Es tracta del camí del 

Salze, que baixa del coll del Gravat, punt de contacte entre el Barcelonès i el Vallès Occidental. El prenem 

a mà esquerra. Anem baixant per aquest camí ample. Deixem aviat un camí a mà esquerra i continuem 

recte. A l’esquerra deixem el turó d’en Ferrer.  

El camí fa un revolt tancat a mà esquerra, on ja és 

encimentat, i surt a una carretera local. La seguim a 

mà dreta i passem a tocar d’alguns edificis, un dels 

quals, a mà esquerra, és el Centre d’Informació del 

Parc de Collserola. Continuem per un carrer baixador 

que ens condueix al peu de la Vil·la Joana, edifici on 

va morir el poeta Jacint Verdaguer. Envoltem la casa 

per la nostra dreta, per un carrer baixador, i 

continuem per un camí que travessa un bosc i arriba a 

l’estació de tren, punt on finalitza l’excursió. 

Per desplaçar-nos fins a l’àrea de lleure de Vallvidrera, travessem la carretera (pas de vianants) i anem a 

mà esquerra pel carrer del Camí del Pantà. Travessem la placeta de la Mina Grott pel mig (hi ha uns 

gronxadors) i pugem per unes escales. Continuem pel camí de la Llenega, que passa a tocar del recinte de 

Santa Maria de Vallvidrera, d’orígens molt reculats. El 

carreró fa una corba a l’esquerra i entra en un 

aparcament (atenció amb el trànsit!). Tot seguit entrem 

a la gran esplanada de l’àrea de lleure de Santa Maria 

de Vallvidrera, equipada amb taules de fusta, fonts i un 

bar-restaurant. Dinarem en aquest indret i, en acabat, 

anirem fins a l’estació, que és a 5 minuts, per fer el 

viatge de retorn fins a Vilanova. 



Mapa de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Opció General                           Opció Menuts 

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 esportives
1
, tots els participants a les activitats del GMeF hauran 

de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

Els menors 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. 


