
33ª Caminada AMPA Menéndez y Pelayo.  

El collet de l’Espinagosa 
 
 
 

 Dia i hora: diumenge 11 de novembre a les 10:00’ 
 

 Lloc de sortida i arribada: parada de FGC Reina Elisenda (L12) 

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

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

 Desnivell: uns 150 metres.

 Recorregut total: 5.2 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, professores, professors!.  

 

Aquest cop, us proposem una bonica passejada que combina els vessants solells 

de la Collserola barcelonina amb la frondositat dels fondals obacs. La ruta, a 

més, discorre en bona part per la carena entre els colls del Portell i el coll de 

l’Espinagosa, fet que dóna lloc a bones vistes de la ciutat de Barcelona i la vall 

de Sant Just. A la solana gaudirem del Parc del Castell de l’Oreneta i del Torrent 

de l’Infern, i a l’obaga de la font de l’Espinagosa i el Pantà de Vallvidrera. 

La ruta comença a l’estació de FGC de Reina Elisenda. Des d’allà, enfilarem 

l’avinguda Poeta Foix i ens endinsarem al Parc del Castell de l’Oreneta, un espai 

de transició entre la ciutat i el parc de Collserola on hi queden restes de les 

antigues edificacions d’estiueig. A dins el parc, podem fer un tomb amb el tren 

de la Oreneta que gestiona el Centre d'Estudis - Modelisme del Vapor de 

Barcelona. 

Sortirem del parc, arribarem a la carretera de les aigües i enfilarem el Torrent 

de l’Infern un barranc lliure de vegetació on s’hi pot intuir l’antiga activitat 

extractiva de ferro i plom. Ens acostarem a l’entrada de la mina Juanita i 

continuarem pujant fins arribar al coll de Portell. Ara el camí planeja per la 

carena tot travessant el coll d’en Cors i el coll de l’Espinagosa, des d’on entrem 

a Vallvidrera. 

A partir d’aquí, ja tot és baixada, per la obaga on trobarem la font de 

l’Espinagosa, el pantà de Vallvidrera i la Mina Grott per arribar a l’estació de 

FGC de Baixador de Vallvidrera on acabarem la caminada. 

 

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. 


