
26ª Caminada AMPA Menéndez y Pelayo 

Les fonts d’Horta 
 
 

• Dia i hora: diumenge 15 d’octubre a les 9:00’. 
 

• Lloc de sortida: Metro Valldaura (L3) 

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

muntanya), impermeable (per si canvia el temps a mig camí) i aigua (no en 

trobarem pel camí).  

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

• Desnivell: uns 370 metres. 
• Recorregut total: 8,8 km. (4:00 h) 
 

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

mare (ni l’AMPA ni els organitzadors es fan responsables de ningú)..... 

ex‐alumnes, professores, professors!. 

 

Ruta senzilla, apte per a tots els públics que circula en bona part pel que en 

el seu dia va ser el municipi independent d’Horta, el darrer annexionat a 

Barcelona l’any 1904. El municipi va destacar per la seva riquesa en aigua, un 

fet que li va permetre tenir un gran creixement industrial amb adoberies de 

pell, bugaderies, fàbriques de midó, bòbiles, etc. D’aquesta activitat encara 

en resten alguns safareigs i en destaquen algunes fonts que es troben e les 

faldes de Collserola. En aquesta ruta, contemplarem el barri a vista d’ocell i 

visitarem alguna d’aquestes fonts, recentment recuperades.  

 

La sortida es farà al metro de Valldaura i pujarem pel costat del cementiri 

d’Horta fins al mirador d’Horta al costat de la carretera de Cerdanyola. La 

rutra continua en forta pujada fins al forat del Vent des d’on agafarem la 

carena de la serra d’en Fotja, per després baixar a l’amagada font de Can 

Güell o dels Caçadors, ja en el terme municipal de Cerdanyola.  

 

Des d’allà tornarem a pujar fins a can Valldaura Vell i arribarem al portell de 

Valldaura on creuarem de nou la carretera per sobre la passera habilitada 

per a ciclistes i caminadors. A partir d’allà la ruta serà de baixada i visitarem 

les fonts de la Marquesa i del Gos, per tornar de nou a Barcelona on 

tornarem de nou a l’estació de Valldaura, punt final de la nostra ruta. 

 

Si teniu la samarreta de les caminades AMPA MyP veni equipats amb ella, i si 

no recordeu que per cada 5 caminades que feu amb l’AMPA us regalem la 

samarreta oficial! 

 
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) 

 
Si us plau confirmeu la vostra participació per correu electrònic. 


