EXCURSIÓ AL PARC DE COLLSEROLA
31-10-11
A les 8 del matí ens trobem a l’Estació dels FGC de
Terrassa i després de les salutacions de rigor
agafem el tren de les 8,45 que ens portarà fins a
l’estació del Baixador de Vallvidrera.
Arribats al nostre destí i seguint les indicacions del
nostre guía Josep Lluís Moya, ens dirigim tot seguint
una suau pendent cap al Centre d’Informació del
Parc de Collserola situat a uns centenars de metres
de l’estació.

Un cop al Centre d’informació carreguem forces
amb un bon esmorzar per acumular energies
que ens seran molt necessàries per afrontar la
jornada que tenim pel davant.
Després de l’esmorzar ens reunim a la sala
d’actes del Centre on el guía ens comenta les
iniciatives i el programa que té previst de cara a
properes sortides que en un principi tindran una
periodicitat d’una excursió cada últim diumenge
de mes.
00 Un cop acabats tots els preambuls encetem
la excursió pròpiament dita, iniciant una llarga
pujada que ens menarà al coll del Gravat.
33’ – Arribem al coll del Gravat després de
travessar en una suau però llarga pujada el bosc
caracteristic de la zona, conegut amb el nom de
màquia. Des del coll del Gravat, gaudim del
paisatge amb unes meravelloses vistes del
Vallès, on es disitingeixen molt clarament les
concentracions urbanes de Sabadell i Terrassa
amb el massís de la Mola com a fons. (1,48 km)

25’ – 58’ – Des del Coll del Gravat en suau descens arribem fins a la
carretera de la Rabassada, per motius de seguretat unes quantes
persones es col.loquen armilles reflectants i creuem la carretera que
seguim durant uns pocs metres fins arribar a Can Ribes. A l’altra
banda de la carretera, just davant de can Ribes podem apreciar una
edificació en runes. (2,66 km)
2’ – 60’ – Seguint el camí arribem a un gran viaducte, en la cruïlla
de camins, deixem el viaducte a la nostra dreta i seguim pel camí de
l’esquerra que ens portarà fins a la font de Can Ribes, font de la
Rabassada i les runes del Casino. (2,89 km)
21’ – 1h. 21’ – Baixada per camí estret de vegetació molt espessa
per una zona molt ombrívola i humida que ens porta fins a la Font
de la Riba. (3.85 km)
4’ – 1h. 25’ – Continuant per aquest estret camí arribem a la Font de
la Rabassada (4,02 km)
12’ – 1h. 37 – El camí continua
sent molt estret i humit i la
vegetació cada cop mes
espessa que dificulta la marxa
hi arribem a les runes del
Casino on trobem indicis
d’estar en mans de grups
“okupes” (4.37 km.)
15’ – 1h. 52’ – Refem el camí Casino, tornant per les fonts de la
Rabassada i d’en Ribas per un corriol de forta pendent però més
curt que el camí d’anada i que ens portarà de nou als peus del
viaducte de la Rabassada (4.95 km.)
68’ – 3h. – Llarg camí de baixada molt perillós degut a la forta
humitat després de les fortes plujes dels últimes dies, que fa que la
marxa sigui molt lenta i perillosa fins al punt, que una persona cau i
es fractura un canell. Sortosament i gràcies a la diligència de la Marta Pavia en els primers auxilis,
aquesta persona pot reanudar la marxa mentre el nostre guía Josep L. Moya contacta amb el SEM
perquè enviïn una ambulància per poder traslladar la persona accidentada. El grup espera que es
recuperi per poder reanudar la marxa fins a Can Borrell. (7.69 km).

56’ – 3h. 56’ – Un cop el grup torna a reagrupar-se continuem
en direcció a la Masia de Can Borrell, el descens ja no és tan
perillós però tot i això la marxa continua lenta, doncs les cames
ja comencen a estar una mica carregades. Per fi arribem a la
Masia de Can Borrell, on el grup es torna a unificar. (9.76 km)
50’ – 4h. 46’ – Mentre arriba l’ambulància per traslladar a la
persona lesionada, reposem uns minuts i reanudem la marxa
en direcció Sant Cugat i, arribem al Pi d’en Xadri. (12 km.).
9’ – 4h. 55’ – Arribem al casc urbà de Sant Cugat del Vallès
(12.46 km)
28’ – 5h.33’ –Sant Cugat. Avgda. Pla del Vinyet, Rambla de
Ribatallada. Estació FCG. (14,81 km),

Total recorregut: 14,81 km.
Temps:
5h. 33’

31 d’octubre de 2011

Al Facebook de l’Associació de Veïns del Poble Nou- Zona Esportiva “la Sosi” crearem un álbum
amb totes les fotos. Ens agradaría incloure les fotografíes dels que també heu participat i compartit
amb nosaltres aquesta excursió. Ens les podeu enviar per correu i les incorporarem a l’àlbum.
Gràcies a tots.

