
35ª Caminada AMPA 

Menéndez y Pelayo 

Fonts de Collserola 
 
 

• Dia i hora: diumenge 27 de gener a les 9h30h. 
 

• Lloc de sortida i arribada: sortida parada FGC av. Tibidabo 

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

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

aigua.  

• Portar esmorzar 

• Desnivell: uns 280 metres. 
• Recorregut total: 9.5 km. (4:00h).  
 

• 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! 

 

Excursió per alguna de les més significatives fonts de Collserola, tot i 

que a la Serra hi ha identificades més de dos centenars de 

magnifiques deus d’aigua. 

Des de la sortida dels FGC av. Tibidabo, a la plaça John F. Kennedy, 

remuntem l’avinguda Tibidabo. Després de passar per sobre la ronda 

entrem al parc de la font del Racó arranjat per Rubió i Tudurí a inicis 

de segle XX, on podrem apreciar aquesta bonica font històrica i el 

monument dedicat a Apel·les Mestres, instal·lat aquí al 1938. 

Passada la plaça del doctor Andreu, prosseguim pel parc en un sector 

més forestal fins arribar a la carretera de les Aigües. Ascendim per 

l’antic camí del tramvia de Vallvidrera, però quan som sota 

l’Observatori Fabra girem a la pista de la dreta per creuar el funicular 

de Tibidabo i arribar a la font de Can Borni. Davant hi ha els magnífics 

vivers de can Borni. Prosseguim amunt fins arribar quasi a coll Serola, i 

d’aquí prenem el GR92 que pel vessant obac ens porta a la font de la 

Salamandra.  

Continuem fins al coll de la Vinyassa, i per l’antic camí de Vallvidrera 

passem sota el Tibidabo i el turó de Vilana i baixem al parc de la font 

Budellera. Ara remuntem fins Vallvidrera i descendim a la cara soleia 

per les escales de la Font del Mont, i ja tornem a ser a la carretera de 

les Aigües. 

Planegem pel passeig, passem per davant la font de Betlem i tornem 

pel senderó que baixa entre la vegetació boscuriosa fins el Museu de 

la Ciència, tornem pel carrer Teodor Roviralta fins a l’inici.  

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. 


