
28ª Caminada AMPA Menéndez y Pelayo.  

Turó Blau i Turó de Roquetes 
 
 

• Dia i hora: diumenge 28 de gener a les 10:00’ 
 

• Lloc de sortida: interior parada metro Canyelles 

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

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

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

• Desnivell: uns 230 metres. 
• Recorregut total: 4.8 km. (3:00 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, professors! 

 

Passarem per Can Masdeu, casal històric de Collserola que acollí una antiga 

leproseria de l'Hospital de la Santa Creu, avui espai social autogestionat. A 

peu de pista trobem el veí Hospital de Sant Llàtzer, edificat pel bisbat de 

Barcelona a mitjans dels anys 60 del segle passat per a infants tuberculosos, 

que no es va inaugurar mai; L’avançament de les teràpies curatives el van 

fer obsolet abans de la seva inauguració. Avui resta immòbil ancorat a la 

falda de Collserola. 

Sortim del metro pel Parc de Josep Serra Martí, àgora central del barri de 

Canyelles. Travessem el parc amunt. Creuem el carrers Antonio Machado i 

Miguel Hernández direcció nord. Entre el sistema d’escales mecàniques i 

camins del parc arribem a la Ronda de la Guineueta Vella. Prosseguim cap a 

ponent. 

Aquí comença el camí de Sant Llàtzer, inici del GR 173.3, entre pins, algun 

garrofer, xiprers, mimoses, ametllers i figueres de moro.  

Passem per davant de Can Masdeu. Si entrem una mica podem aguaitar la 

font de Sant Josep. Més amunt hi ha les restes de l’Hospital de Sant Llàtzer. 

En ziga‐zagues arribem al camí de Can Rius. Continuem pujant. A la nostra 

dreta surt un corriol (antic camí de Sant Iscle) que hem de prendre amunt. 

Fem unes llaçades del corriol fins arribar ara a la font de Santa Eulàlia, on si 

podem beure. Busquem el corriol que puja la muntanya en direcció llevant. 

Hem arribat a un antre senderó prop d’una torra elèctrica. Prenem el sender 

cap a nord que puja dret al turó. Arribem al Turó Blau.  

Avancem a llevant. Coll de Canyelles, un lloc on poder descansar als bancs 

estratègicament col·locats. Turó de Roquetes, des d’on les vistes s’obren 

cap a Cerdanyola i Montcada. 

Baixant cap a llevant arribem a creuar la Carretera Alta de les Roquetes. 

Prosseguint pel corriol marcat hem arribat a Torre Baró. I una mica més a 

l’est al Mirador homònim. Ara busquem un corriol que descendeix 

atrevidament muntanya vall. A baix hi ha el passeig del Bosc de Roquetes. 

Sols ens resta caminar una mica cap a ponent. Entre jardins i rampes en 

ziga‐zaga arribem a l’estació de metro de Roquetes. 

 

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

• Oscar Farrerons: oscarfarrerons@yahoo.es (607.82.05.51) 

• Marc Anton: efont222@xtec.cat (687.06.68.93) 

Si us plau confirmeu la vostra participació per correu electrònic. 


