
15ª Caminada AMPA Menéndez y Pelayo 

St. Feliu de Llobregat-Vallvidrera 

 
 

 Dia i hora: diumenge 13 de desembre a les 8:30’ a l’andana de l’estació Barcelona-Plaça de Catalunya o a les 9:00’ 
a l’estació de Sant Feliu de Llobregat 
 

 Lloc de sortida: Parada de tren de Sant Feliu de Llobregat. Rodalies R4.  

 Material necessari: roba còmode per caminar, calçat adient (ideal botes de 

muntanya), impermeable (per si canvia el temps a mig camí), gorra i 

protecció solar (si fa calor).  

 Esmorzar: entrepans o similars (parada a mig camí), aigua.  

 Desnivell acumulat: 593 metres 

 Recorregut total: aproximadament 13,2 km. (4 h) 
 

 Qui pot venir?: tots els nois i noies del nostre institut, acompanyats del pare, 

mare..... i ex‐alumnes! (ni l’AMPA ni els organitzadors es fan responsables de 

ningú) 

 
 

Sortirem de l’estació de Sant Feliu de Llobregat de la línia de rodalies R4 

i anirem a buscar la vall de la Salut fins a l’àrea recreativa de l’ermita 

homònima. Des d’allà pujarem entre feixes abandonades d’oliveres i 

garrofers fins a la Penya del Moro (3,2 km, 267 m d’altitud), primer punt 

elevat de la jornada, on hi trobem restes ibèriques i medievals en un mirador 

excel·lent del tram final del Llobregat. 

 

Després de recuperar-nos esmorzant reprendrem la marxa cap al coll de Can 

Solà i arribarem, primer al Fornot de les Torres, antic forn de calç del S. XVIII, i 

després a la Torre del Bisbe (5 km), imponent mas datat per primer cop al S. 

XII. Des d’allà ens acostarem a Santa Margarida de Valldonzella, masia ara en 

runes al costat d’una petita ermita i fornida sobre un antic monestir 

cistercenc, per després tornar a la Torre del Bisbe i acostar-nos a la font de 

Can Ferriol, sota la masia del mateix nom. Des d’allí pujarem pel fons de vall, 

creuarem el pont de Can Ferriol i arribarem a la Santa Creu d’Olorda (7,5 km), 

àrea de lleure amb servei de restauració al voltant d’un petit nucli format per 

l’església datada del S. XI i bastida sobre restes ibèriques, el cementiri i la casa 

rectoral. Allà també farem una mirada a la pedrera dels ocells, una antiga 

pedrera de pissarra negra amb un petit aiguamoll d’aigües ferruginoses. 

 
 

A partir d’aquí el camí segueix el GR-92 que ja no abandonarem fins al final de 

la caminada. De primer resseguirem la carena amb notables vistes pel Turó 

d’en Serra, el coll de Can Maiol fins al Turó de Can Pascual (9,8 km), punt 

culminant de la jornada a 465 m d’altitud. Després enfilarem la baixada entre 

frondosos alzinars que ens conduirà al baixador de Vallvidrera, tot passant 

per la Sagrada Família i el torrent del Rovelló. 

 

Per qualsevol dubte poseu‐vos en contacte amb els organitzadors:  

  Marc Anton: efont222@xtec.cat (687.06.68.93) 

 Oscar Farrerons: oscarfarrerons@yahoo.es (607.82.05.51) 

  Carme Valls: cvalls@xtec.cat  
 

Si us plau confirmeu la vostra participació per correu electrònic. 


