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Pròleg
Qui els diria a aquests dos joves quan amb catorze anys realitzaven
les seves primeres experiències muntanyenques a Collserola, que
anys més tard li dedicarien un llibre.

Quants dies van passar recorrent els boscos i camins d’allò que
ells carinyosament denominaven “la seva muntanya”!

Encara recorden, com si fos ahir, com es passaven tota la set-
mana planejant les rutes que portarien a terme durant el cap de
setmana, com si es tractés d’una gran expedició de muntanya.

Després d’haver fet multitud de cims pels Pirineus, després d’-
haver publicat els llibres La ruta dels 9 refugis i La Porta del Cel, jo
em preguntava per què en David i en Marc en aquesta ocasió s’ha-
vien fixat en aquesta “humil” muntanya. La seva resposta va ser con-
tundent: “La serra de Collserola ofereix la possibilitat de sentir-se
enmig d’una selva, d’un espai on només se sent el cant dels ocells i
el suau murmuri dels petits rierols, a poc més de quinze minuts del
centre de Barcelona”.

I és que les més de 8.000 hectàrees amb què compte el parc al-
berguen milions d’arbres, milers de plantes, centenars d’animals i
multitud de fonts. Amb aquest còctel s’aconsegueix no només alli-
berar anualment tones i tones d’oxigen, sinó eliminar altres tantes
de diòxid de carboni. Collserola es converteix, per tant, més que en
un espai natural, en un oasi metropolità, en el pulmó d’una gran zona
urbana, amb un valor ecològic incalculable.

Allò que més destacaria d’aquestes muntanyes és la seva ver-
satilitat i diversitat. Per què? Què podem fer en ella? Gaudir del pai-
satge, fer una mica d’esport, passejar el gos, respirar aire pur o, sim-
plement, fugir de la ciutat. I com podem fer-ho? Doncs en bicicleta,
a peu o a cavall. Què podem veure? Vegetació, animals, ermites, ma-
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sies, fonts... I tot això sense necessitat allunyar-nos ni dedicar-hi
massa temps! 

Com acostuma a ser habitual, aquest llibre està complementat
amb una secció digital on hi ha inclòs tot allò que en el paper no té
cabuda. Podeu consultar el web http://collserola.pirineos3000.com.

He de dir que les rutes que s’inclouen en el llibre, en general, són
fàcils, destinades a gent de totes les edats. Prova d’això és que jo,
que no acostumo a fer muntanya, n’he fet algunes, acompanyant-nos
fins i tot en alguna ocasió la nostra filla de 4 mesos. No obstant això,
en alguna ocasió el camí pot complicar-se una mica a causa dels rie-
rols que formen les pluges i que provoquen un terreny irregular. 

M’ha cridat l’atenció que moltes de les rutes descrites són cone-
gudes pels autors des de fa moltíssims anys, mentre que d’altres, cu-
riosament les han descobert en fer aquest llibre. Això és perquè –se-
gons m’han explicat ells mateixos– aquesta és una zona amb una
densa població tan a prop, que fa que estigui molt humanitzada, per
la qual cosa es converteix en una zona molt dinàmica on s’obren con-
tínuament nous camins i se’n tanquen d’altres. És aquest també un
dels motius pels quals resulta difícil trobar llibres sobre Collserola
en el mercat, i que els pocs que hi ha estiguin obsolets.

Ho mireu per on ho mireu, aquesta coneguda muntanya és mà-
gica... Si us trobeu a la ciutat distingireu dues grans figures que ja
formen part de la imatge de Barcelona: el Tibidabo (parc d’atraccions
i temple de grans dimensions) i la Torre de Collserola (resta arquitec-
tònica dels Jocs Olímpics de la ciutat). I si us trobeu al cim, gaudireu,
si el dia ho permet, d’una gran panoràmica: per una banda, la ciutat
de Barcelona en tota la seva extensió i el mar, i per l’altra, una gran
massa forestal que s’estén per la comarca del Vallès. Fins i tot es pot
apreciar el delta del Llobregat i l’aeroport, el massís del Garraf i l’Or-
dal, Montserrat, Sant Llorenç de Munt, el Montseny, la serra de Ma-
rina, el Vallès, un tram del Maresme... i més lluny, els Pirineus, on
destaca el Puigmal i el Cadí. Una simbiosi perfecta entre la natura i
la urbs... no us sembla?

Cristina, dona d’un muntanyenc
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Fitxa tècnica
Zona: vall de Sant Just - Esplugues.
Temps total: 1 h 52 min.
Temps en pujada: 48 min (43 %).
Temps en pla: 21 min (19 %).
Temps en baixada: 43 min (38 %).
Distància total: 5,35 km.
Desnivell pujada i baixada: 255 m.
Punt sortida i arribada: Font Can Solanes, Bell

Soleig, Sant Just.
Bosc: pi, alzines, roures i matolls.

Itinerari que puja fins a
diferents cims de Sant Just
Desvern i Sant Feliu de
Llobregat. Part de l’itinerari
transcorre per un magnífic
camí en la cara nord, fins i
tot per la carena.
Impressionants vistes de
tot el Barcelonès, el Baix
Llobregat i el Garraf.

La Carrimore.

1. LA CARRIMORE: CIMS
DE SANT JUST I SANT FELIU
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Com arribar-hi
Una vegada a Sant Just arribarem fins a la urbanització de Bell So-
leig, també coneguda com a Can Melich. Pujarem fins que ja no es
pugui més. Exactament començarem a la cruïlla del carrers Til·lers
amb el carrer Pont.

1  Font de Can Solanes UTM 422689/4583506

00 min     0 km     183 m

Comencem el nostre itinerari a la font de Can Solanes, on finalitza la
carretera de Bell Soleig, a Sant Just Desvern. Una cadena metàl·lica
impedeix el pas als vehicles i marca l’inici de la pista forestal, per on
començarem a pujar per un pendent entre moderat i fort. Les vistes
de la vall de Sant Just són àmplies.

2  Coll d’en Solanes UTM 422711/4583651

09 min     0,45 km     230 m

Arribem al coll d’en Solanes, un encreuament de pistes forestals. Al-
guns ametllers adornen les vores del camí. A finals de febrer les flors
blanques inunden aquests arbres. Seguim el nostre itinerari per la
pista de l’esquerra, planejant, cap a la Penya del Moro. 
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La vall de Sant Just.

3 Petit camí UTM 422607/4583611

10 min     0,57 km     231 m

Aviat deixem la pista forestal per ficar-nos en un petit camí entre el
bosc. El paisatge ha canviat totalment i caminem sota els pins.

4 Fons de la vall UTM 422727/4583774

15 min     0,79 km     218 m

Finalitza la petita baixada i arribem al fons de la vall. Estem coberts
per vegetació. Un camí surt des d’aquí, a la nostra esquerra, cap a
Sant Feliu, però nosaltres seguirem en línia recta per un camí ara
no tan frondós i en pujada.

5 Pista forestal de nou UTM 422654/4583792

18 min     0,87 km     240 m

Sortim a la pista forestal de nou. Continuarem a la dreta, pràctica-
ment planejant.
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6 Pista forestal UTM 422887/4583801

25 min     1,23 km     245 m

Una nova pista forestal surt a la nostra esquerra, en marcada pujada.
Seguirem per aquesta pista amb vistes a tota la vall de la Salut, a Sant
Feliu. La vegetació aquí es compon d’arbustos, matolls i algun arbre.

7 Divisòria d’aigües UTM 422955/4583874

27 min     1,35 km     264 m

Arribem a una mena de serral, una divisòria d’aigües. De nou un al-
tre encreuament de pistes: una a la dreta, pràcticament plana, i l’al-
tra, de nou en pujada a la nostra esquerra. Seguim aquesta última
pista cada vegada més deteriorada. Des d’aquí hi ha bona vista del
Baix Llobregat.

8 Final de la pista UTM 422699/4583963

34 min     1,67 km     291 m

Acaba la pista molt a prop d’una torre d’alta tensió, en una marca-
da corba a la dreta, però abans d’aquesta corba, comença un pe-
tit camí entre els arbustos ara més abundants. Ens endinsem en



aquest petit camí. Els arbres es van fent cada vegada més abun-
dants i és que cada vegada ens anem endinsant més a la cara nord
del Turó Rodó, on la vegetació és mes espessa. Hi ha uns trams
d’aquest camí de forta pujada, on l’aigua ha erosionat el camí per
on pujarem. 

Al cap de 5 minuts s’acaba la forta pujada i, sense adonar-nos-
en, ens trobem a la meitat d’un espès bosc de pins, alzines i arbus-
tos alts, com l’arboç. Si abans anàvem en direcció nord-oest, ara hem
girat descaradament cap a l’est, per darrere del Turó Rodó.

9 Petit desviament UTM 422774/4584131

43 min     2,05 km     328 m

Anem caminat enmig d’un túnel de vegetació. Quin canvi respecte a
la cara sud! Un petit desviament entre l’espès bosc s’intueix a la nos-
tra dreta. Hem de prestar molta atenció a aquest punt, ja que el
desviament no està gaire marcat i és fàcil passar de llarg. Ens endin-
sem sota el bosc d’alzines. El paisatge és esglaiador: estem total-
ment envoltats d’alzines, caminant sobre un dens mantell de fulles
de diferents tonalitats. 

Ens deixem portar per un camí pràcticament invisible però es-
tranyament fàcil de seguir. Deuen ser els arbres els que ens guien?

10 Avantcim del Turó Rodó UTM 422769/4584098

48 min     2,09 km     354 m

Sortim del bosc i el camí ara puja més per unes roques que sortegem
sense dificultat. Aviat sortim al avantcim cim del Turó Rodó, amb mag-
nífiques vistes del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Mediterrani i
comarques confrontants. Després de gaudir de la vista baixem en di-
recció al turó de Coscollera, sempre pel més alt de la carena.

11 Avantcim del Turó de Coscollera         UTM 423005/4584100

56 min     2,34 km     348 m

La vegetació és espessa, però anem fent. Després de superar un sor-
tint rocós sense problemes, arribem fins a un avantcim del turó de
Coscollera. L’itinerari entre els dos cims ha estat molt espectacular,
amb molt bones vistes. Aquest pas entre els dos cims transcorre
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per tota una carena coneguda com la “Carrimore”. La panoràmica
des d’aquest últim cim és àdhuc millor que en l’anterior. 

Seguirem el nostre itinerari ara per un camí en baixada enca-
ra més tapat per la vegetació, si cap, gairebé obrint-nos pas amb
les mans.

Després de poc tros d’itinerari frondós sortim a una pista am-
pla. Seguirem aquesta pista per la nostra esquerra, entrem a la ves-
sant nord, primer en plànol i després de baixada. Això es nota per-
què la vegetació torna a ser molt abundant. Els arboços hi abunden.

12 Cruïlla de camins UTM 423255/4584340 

1 h 3 min     2,74 km     332 m

Sortim de tanta vegetació fins a un clar, amb diversos camins possi-
bles a seguir. Seguirem una pista forestal, davant nostre, per baixa-
da pronunciada i una pròxima corba a la dreta. La pista, després
d’aquesta corba, planeja.

13 Camí en baixada UTM 423361/4584154

1 h 8 min     3,02 km     294 m

Un petit camí en baixada, a la nostra esquerra, es fica en el bosc.
El terreny és bastant irregular, amb pedres i reguers produïts per
l’aigua. Anem baixant per aquí i aviat el camí s’enfonsa en el te-
rreny. Fem una pronunciada corba a la dreta i estem totalment en-
voltat d’alzines i roures. Quin paratge més bonic! El camí ara pla-
neja i es fa molt agradable, amb trams preciosos. Anem seguint el
nostre camí, ignorant alguns petits desviaments i sortejant alguns
arbres caiguts.

14 Corral de cabres UTM 423604/4583904

1 h 24 min     3,78 km     235 m

La vegetació fa uns minuts que ja no és tan espessa i aviat sortim
a un clar. Hem arribat a un corral de cabres amb diverses construc-
cions dels pastors. I és que a Collserola encara queden ramats.
Just abans d’arribar comencem a vorejar cap a la nostra dreta, sen-
se guanyar ni perdre alçada, per un camí molt poc clar, gairebé
inexistent.
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15 Pistes del Pony Club de Catalunya UTM 423482/4583888

1 h 27 min     3,92 km     238 m

Després d’uns pocs metres de pujada arribem a unes esplanades.
Són les pistes del Pony Club de Catalunya. Seguim la nostra traves-
sia en la mateixa direcció per l’esplanada més alta –que no és ben
bé una pista d’equitació, sinó una pista forestal no utilitzada–, més
o menys en direcció oest.

16 Pista àmplia UTM 423326/4583878

1 h 31 min     4,16 km     218 m

Aviat sortim a una pista molt més definida, una pista àmplia. No obs-
tant això, nosaltres no fem res més que creuar-la i seguir per un camí
que surt a l’altre costat de la pista, en pujada, per un terreny més des-
igual. El camí no és molt ample, l’anem vorejant en lleu pujada, tra-
vessant vegetació poc espessa. 

Després de cinc minuts, un altre camí a la nostra esquerra se-
’ns uneix. Continuem la nostra lleu pujada ara per un pis millor i
més definit.

17 Divisòria d’aigües UTM 422955/4583874

1 h 39 min     4,57 km     264 m

Arribem a un petit serral, el mateix que hem trobat en el punt núme-
ro 7 d’aquest itinerari. Des d’aquí començarem a desfer el camí rea-
litzat fins a arribar al nostre vehicle.

18 Font de Can Solanes UTM 422689/4583506

1 h 52 min     5,35 km     183 m

Arribem al nostre punt de partida.
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