
 

 

Sortim de l’alberg In&Out (1) i ens dirigim carrer avall fins a arribar a la carretera que 
va de Vallvidrera a Sant Cugat. La travessem i prenem cap a mà esquerra un carrer 
anomenat Camí del Pantà, que marxa paral·lel a la carretera i que es dirigeix cap a 
l’Ermita de Santa Maria de Vallvidrera. Uns metres més endavant, deixem a la dreta el 
camí que va cap al pantà (encara que val la pena aproximar-se a veure la presa), i a 
l’esquerra el que va cap a Santa Maria de Vallvidrera. Nosaltres continuem recte i 
amunt (2) per una pista de terra que seguirem fins a arribar a Vallvidrera (Camí del 
Pantà que posteriorment canvia de nom i passa a dir-se Carrer dels Reis Catòlics), punt 
on hi trobarem la intersecció de la carretera que va cap al Tibidabo i la de Vallvidrera a 
Sant Cugat (3). Des d’allà haurem de seguir per la dreta el Carrer de Mont d’Orsà que 
travessa el poble de Vallvidrera i que ens durà fins a la carretera que va de Sarrià cap a 
Molins de Rei. Seguirem la carretera amunt i a la dreta fins a arribar al Mirador del Turó 
d’en Cors (4) on abandonarem la carretera. A tocar del mirador hi neixen dues pistes, 
una que marxa per la dreta i una més ampla i fressada que marxa en direcció al sud-est i 
que haurem de seguir en lleuger ascens fins a trobar una esplanada amb bancs per seure 
i una capella dedicada a la Mare de Déu de Collserola (5). En aquest punt, abandonem 
la pista ampla per la que veníem i que marxa recte i prendrem, a l’esquerra, un petit 
sender que passa per davant de la capella i que posteriorment davalla fins al Passeig de 
les Aigües. Un cop al passeig, cal seguir-lo cap a l’esquerra i en breu, un pont ens 
permetrà travessar la carretera de Sarrià a Vallvidrera. Sense més complicacions, 
resseguirem el Passeig de les Aigües fins a arribar al Pla de les Maduixeres (6) que 
trobarem poc desprès de passar per damunt del traçat del Tramvia Blau (no confondre 
amb el Funicular de Vallvidrera que serà el primer que creuarem). Actualment, el Pla de 
les Maduixeres és utilitzat com a zona d’aparcament. En aquest punt, abandonarem el 
Passeig de les Aigües i seguirem avall i a la dreta pel Carrer Manuel Arnús fins a 
l’estació on s’agafa el funicular que puja al Tibidabo. Deixem a la dreta l’estació i 
seguim avall per aquest mateix carrer, que ara canvia de nom i passa a dir-se Avinguda 
del Tibidabo. En pocs minuts arribem a la Ronda de Dalt i girem a l’esquerra fins a la 
Plaça Alfons Comín (7). Voregem avall la plaça i prenem l’Avinguda República 
Argentina fins a arribar al Pont del Viaducte de Vallcarca. Travessem el pont i en breu 
arribem a la Plaça de la Mare de Déu del Rei, des d’on seguirem amunt el Carrer de la 
Mare de Déu del Coll fins a arribar al nostre destí final, l’alberg Mare de Déu de 
Montserrat (8). 

 

     


