
29ª Caminada AMPA Menéndez y Pelayo.  

Can Balasc 
 
 

 Dia i hora: diumenge 18 de febrer a les 9:30’ 
 

 Lloc de sortida: parada de FGC Les Planes (S1 i S2) 

 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 160 metres.

 Recorregut total: 6.7 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!.  

 INFORMACIÓ D’UTILITAT. L’itinerari acaba a l’estació de la Floresta. 

Aquesta ja es troba en la zona 2 de tarificació i, probablement, la millor 

opció de tornada serà adquirir targetes T-10 de dues zones a la 

mateixa estació i compartit-la entre aquells que comparteixin 

destinació. 

 

La serra de Can Balasc marca la divisòria entre les aigües de la riera de 

Vallvidrera a l’est i dels torrents de les Tres Serres i de Can Maiol a l’oest. 

Aquests torrents drenen una de les valls més feréstegues de la serra 

cobertes de frondosos boscos que han quedat lluny de la urbanització 

intensa d’altres racons de la serra.  

 

La ruta que farem presenta dos trams ben diferenciats, d’una banda la 

carena de la serra de Can Balasc amb notables vistes sobre el Tibidabo i 

Vallvidrera i d’altra banda el fons de la vall de Can Maiol amb alguns dels 

racons amagats amb més encant de la serra. En aquesta zona hi ha pocs 

corriols i els mínims cursos d’aigua de Collserola encara hi corren i donen 

una sonoritat ben marcada que acompanya al caminant.  

 

Sortirem d el’estació de Planes i pujarem per la solana fins a la 

urbanització de l’Alzinar, on enfilarem ja la carena de la Serra de Can 

Balasc que passa pel limit de la Reserva Natural hominma. Arribarem 

fins al turó de Can Balasc i baixamre cap al fons de vall on trobarem la 

discfreta i amagada font del Bon Pastor just al costat del torrent de les 

Tres Serres. Arribarem a la riera de Vallvidrera i vorejarem el gran mas 

de Can Busquets al nord. Dins el bosc, descobrirem un dels tresors de la 

serra, un saltant d’aigua que sorpren pel seu cabdal. 

 

A partir d’aqui, el camí s’obre i assoeix el nucli de la Floresta, per on 

passejarem fins a l’estació de FGC on acaba la ruta. 

 

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. 


