Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: LA RUTA DE LES ERMITES (COLLSEROLA)

Data: 13-12-2015

VALL GAUSAC
Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

Des de Vilassar fins a Barcelona (Metro Vall

4 hores + pausa per esmorzar i visita

d'Hebron) Avinguda del Jordà (Aparcament

punts d'interès.

gratuït diumenges places zona verda)
Grau de dificultat: Mitjana (Desnivell

Desnivell: Acumulat + 390 m

important de pujada des de St. Cebrià fins el

Altitud mínima: 108 m

Turó de la Magarola i de baixada fins a St.

Altitud màxima: 429 m

Medir. La resta camí de passejada)

Distància: 10 Km

Recorregut lineal.
Responsables i telèfon de contacte: Josep Mª Solà 679 326 836
i Lluís Hosta 657 893 118
Horari
-08:30 – Ens trobem a l'aparcament de la Quintana per arribar al punt d'inici.
26 Km – 30 minuts aprox. (C-32 + B-20 – Sortida 5 Vall d'Hebron)
-09:15 – Arribada en cotxe i inici del recorregut. Avinguda Jordà (Metro Vall d'Hebron)
-10:30 – Esmorzar (Turó Magarola ?)
-11:30 - St. Medir
-12:15 - St. Adjutori i Forn Ibèric
-12:45 - Can Borrell
-13:15 - Pi d'en Xandri
-13:30 - St. Cugat – Pl. Rotary
Logística transport per tornar Vall d'Hebron (Ferrocarrils, cotxes suport...)
Material:
•

Calçat de caminar, bastons, motxilla, gorra, crema protectora, ulleres de sol.

•

Aigua i esmorzar.

•

Roba d’abric si la previsió és que faci fred

Itinerari:
Des de l'Avinguda del Jordà (on haurem deixat els cotxes o als carrers propers) iniciarem
la caminada fins arribar a St. Genis dels Agudells d'origen paleocristià i una de les deu
primeres parròquies de Barcelona. Seguirem pel carrer de Natzaret i camí de St. Genís
d'on parteix una pista tancada a la circulació que passant per la Font de la Cabreta ens
portarà a l'ermita de St. Cebrià . D'allà agafarem un camí que aviat es fa corriol i que ens
deixarà en una cruïlla de pistes. Agafarem la que assenyala Turó de la Magarola on
arribarem en pocs minuts. Es un punt d'intersecció entre Barcelona, Sant Cugat i
Cerdanyola. Mirador excel.lent. Vèrtex geodèsic i plataforma de fusta. Durant els mesos
de setembre i octubre des d'aquí es fa un seguiment de la migració de tardor d'aus
rapinyaires. D'aquí comença la baixada primer cap el pas del Rei i desprès fins a St.
Medir, la més coneguda i emblemàtica ermita de Collserola. S'hi celebra un aplec el 3 de
març. Allà en aquesta data s'hi troben gent de St, Cugat i les famoses colles de St. Medir
que a la tarda d'aquest dia passegen en cavalcada pels carrers de Gràcia, Hostafrancs,
Sarrià i St. Gervasi de Barcelona repartint caramels. A partir d'aquí seguirem la Vall de
Gausac per una pista ampla. Abans d'arribar a Can Borrell ens desviarem per una camí a
la dreta. Allà trobarem l'ermita de St. Adjutori, una de les poques esglésies de Catalunya
de planta circular i una mica més amunt les restes d'un Forn Ibéric. Tornant al camí
principal arribarem a Can Borrell (avui restaurant). I des d'aquí a St. Cugat passarem pel
Pi d'en Xandri, que ha esdevingut un dels símbols d'identitat d'aquesta població. El 1997
va haver-hi un intent de tallar aquest arbre i hi van calar foc. L'acte de vandalisme va
fracassar i gràcies a les mesures de manteniment s'ha pogut salvar. Deixem la Torre
Negra a l'esquerra i arribem a la Pl. Rotary de St. Cugat. I per acabar caldrà caminar
2km. més, que són els que hi ha des de la plaça del Rotary fins a l’estació de tren.
Adjuntem plànol de la ruta en el següent full d’aquest fitxa.
Nº assistents: 18

Valoració: entre el Barcelonès i el Vallès racons molts
tranquils i pistes molt concorregudes prop de Sant Medir

