SERRA DE COLLSEROLA

SORTIDA n.27

(Un tomb per la Rierada )

Dia: 11 de novembre de 2018
Hora: 10h
Punt de sortida: Sortida estació FGC La Floresta
Distància: 9 Km.
Temps estimat: 3h 30min.
Recorregut circular que farem al voltant de la Rierada, població ubicada al bell
mig de la serra de Collserola i per on transita la riera de Vallvidrera. S’hi pot
arribar des de diverses vessants, ja sigui des de Molins de Rei, Sant Bartomeu
de la Quadra o com és el nostre cas, des de la Floresta. Està situada en una
zona enclotada i arrecerada pel nord i pel sud, envoltada de vegetació intensa.
Aquest fet fa que la temperatura ambient presenti pel cap baix un parell de
graus de diferència.
El nostre camí comença un cop sortim de l’estació dels FGC de la Floresta.
Pugem les escales que es troben davant nostre i tombem a la dreta pel carrer
Bona Vista fins arribar a la carretera que du Barcelona a Sant Cugat. La creuem
i seguim per un carrer asfaltat, fins uns metres més endavant, tombar cap a
l’esquerra. Un pal senyalitzador ens indica la direcció cap a Can Madolell i la
Rierada.
El camí, que aviat es converteix en una àmplia pista forestal ens condueix cap
a Can Modolell, finca actualment en situació d’okupació. Sense cap
complicació arribarem a la cruïlla del pont de Modolell, que travessa la riera de
Vallvidrera. En aquest punt enfilem la direcció cap a Can Castellví, que ens
porta per una camí envoltat de diverses cases que conflueixen la vila de la
Rierada. Arribem a una nova carretera, a tocar de la masia de Can Santoi i
l’agafem una estona fins que, a punt de sortir de la vila, trobem un trencall a
mà esquerra que ens indica la Font del Torrent.

És en aquest moment, quan el traçat del nostre recorregut canvia de dalt a
baix. Entrem de ple en corriols ben estrets, envoltats de frondosa vegetació, tot
salvant algun rierol. Un cop agafem el trencall de la Font del Torrent, ens
trobarem en un revolt on s’inicia un corriol senyalitzat amb una marca blava.
L’agafem i ens durà al torrent de la Font. Un cop superat el torrent i salvem la
pujada, hem d’agafar un altra corriol més petit que ens bifurca del corriol
principal. És sens dubte, el punt més conflictiu de la sortida, ja que és ben
senzill no divisar aquest trencall.
Un cop seguim el corriol correcte ens durà de ple a una petita pista
senyalitzada com a PR C-165. L’agafem de baixada i en el revolt que ens
condueix a l’esquerra, hi ha un corriol senyalitzat amb marques blaves que ens
porta cap a la dreta i ens finalitza a l’àmplia pista que ens durà, un altra cop, al
pont de Modolell. Pels bons amants de la orientació és interessant fer aquest
tram simplement amb un mapa topogràfic perquè us farà posar els cinc sentits
per tal de seguir el camí correcte.
Superem el pont i ens endinsem pel camí de la dreta, direcció al passeig de la
Rierada i la Floresta. Iniciem un tram que segueix totalment la riera de
Vallvidrera, que l’haurem de creuar un parell de vegades. Té algun moment
que ens pot crear la incertesa de quin camí hem d’agafar però la bona lògica
ens durà sempre pel bon camí. En el moment que arribem a una clariana
estarem a tocar del final del passeig de la Rierada.
Un cop sortim de la frondosa vegetació, tot havent gaudit d’un interessant salt
d’aigua, ens trobem amb la masia de Can Busquets i pugem per la pista que
ens porta un altra cop a la Floresta, creuant la carretera de Barcelona a Sant
Cugat. D’allà enfilem per l’avinguda de Can Busquets fins trobar de nou el
carrer Bona Vista i baixem les escales que ens porten a l’estació de FGC, punt i
final de la sortida.
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