SERRA DE COLLSEROLA

SORTIDA n.22

(de Cerdanyola del Vallès a Sant Cugat per l’àrea de lleure de Can Coll)

Dia: 28 de maig de 2017
Hora: 10:10h
Punt de sortida: Sortida estació RENFE Cerdanyola del Vallès.
Distància: 10 Km.
Temps estimat: 3h 30min.
Nova sortida per la serra de Collserola. En aquesta ocasió, ens endinsarem pel
vessant nord-est, per un camí que transcórrer entre les viles de Cerdanyola del
Vallès i Sant Cugat. És una excursió molt apte per a tothom, ja que camina per
amples camins i de poca pendent. A més, en alguns trams, la bellesa del
paisatge ens encisarà i podrem observar elements d’interès com l’ermita de
Santa Maria de les Feixes, l’àrea de lleure de Can Coll o el pi d’en Xandri,
emblema del paisatge i la natura de Sant Cugat.
El punt de partida serà l’estació de la RENFE de Cerdanyola del Vallès. Iniciem
camí per tramat urbà fins arribar a l’entrada al parc, punt d’inici també d’altres
petits recorreguts de la vila. Nosaltres agafarem la pista que condueix a la
reserva natural de Can Catà, tot passant sota l’aqüeducte. És aquest un bon
mirador cap a les terres de conreu i al bell mig, l’ermita de Santa Maria de les
Feixes, ermita barroca construïda vora el segle XIV.
Deixem els caps de conreu i ens submergim per la massa boscosa de la serra,
sent aquest un dels moments més espectaculars de la sortida, seguint en tot
moments el sender GR 173. D’aquesta manera, passada la hora i mitja
d’excursió arribarem finalment a l’àrea de lleure de Can Coll.
Moment que aprofitarem per fer un petit beure a la font i descansar per
començar a agafar el camí cap a Can Borrell. Serà aquest l’únic moment de la
sortida que ens endinsarem per un torrent i ens tocarà anar en fila índia. En
pocs moments, ens trobarem amb la carretera que la creuarem per enfilar
novament camí ample cap a Can Borrell.

Si el sol acompanya, tindrem al voltant d’un quart d’hora de posar-nos ben
morens. El camí pel qual transitarem és a pit descobert tot i que no es farà
feixuc al no haver-hi pendent.
Minuts més tard, deixarem el camí de Can Borrell i agafarem la cruïlla de Torre
Cendrera, on començarem a visualitzar també, indicacions cap a Sant Cugat.
Ens tornarem a ficar entre alzines, roure i pins, sense deixar d’estar alerta a les
cruïlles, fins que finalment agafarem la que ens indica cap a Sant Cugat.
Després de dedicar-li pocs minuts al nou camí divisarem en breu la vila de
Sant Cugat, amb el característic monestir i al fons, les muntanyes de
Montserrat.
Estem ja en la part final de la sortida ja que circularem pel camí de Sant Cugat
a Sant Medir, amb la Torre Negra en una vessant i en l’altra, el pi d’en Xandri i
tot seguit entrarem a la vila per fer el darrer tram de la sortida per traçat urbà
fins arribar a l’estació dels ferrocarrils catalans, punt i final de la sortida.
Recorregut

Ermita de Santa Maria de les Feixes

Aqüeducte

Àrea de lleure Can Coll

Sant Cugat (amb Montserrat a l’horitzó)

La Torre Negra

El pi d’en Xandri

