
38ª Caminada AMPA Menéndez y Pelayo 

Collserola per la vall de Gausac 
 
 
 

• Dia i hora: diumenge 20 d’octubre 2019 a les 9:00’ 
 

• Lloc de sortida: plaça J.F. Kennedy (parada FGC av. Tibidabo) 

• Tornada: FGC Sant Cugat del Vallès 

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

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

• Desnivell: uns 350 metres. 
• Recorregut total: 14.2 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!  

 

Us proposem una travessa de Collserola entre Barcelona i Sant 

Cugat del Vallès, per la vall de Gausac, una ruta clàssica. 

La Vall de Gausac, a més del seu innegable valor ecològic, concentra 

tradicionals masos com Can Borrell i Can Jané, un bell conjunt de 

fonts, i dues de les més famoses esglesioles de Collserola, cosa que 

la converteix en el lloc de passeig preferit dels santcugatencs. A més 

l’itinerari que us proposem és un dels camins clàssics de les moltes 

romeries a Montserrat des de Barcelona. 

Passarem per la font Groga, molt famosa al segle XIX per les 

propietats curatives que s’atribuïen a les seves aigües durant una 

epidèmia de còlera, i durant tot el segle XX com a lloc de lleure i 

fontades. El nom de la font li ve donat pel color grogós de l’aigua 

rica en components ferruginosos. Dóna nom a una de les dues 

“Reserva Natural Parcial” que existeixen a Collserola, una zona 

d’especial valor ecològic i mediambiental. 

Al voltant de l’ermita romànica de Sant Medir diu la llegenda que hi 

havia el camp de faves on sant Sever féu el famós miracle del seu 

creixement, és per això que el brollador que hi trobareu porta el 

nom de font del Camp del Miracle. A partir del segle XIX, començà a 

celebrar‐s'hi un aplec molt concorregut pels veïns de Gràcia i de 

Sant Gervasi de Cassoles, que és a l'origen de l'actual Festa de Sant 

Medir. 

A més de la magnífica vegetació septentrional de Collserola veurem 

Sant Adjutori, ermita del segle X que és una de les poques 

esglesioles de planta circular i volta semiesfèrica. Hi ha un nivell 

constructiu preromànic i  dos restants romànics. Formà part d’una 

residència de repòs dels abats de Sant Cugat. 

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. 


