Fitxa de l'itinerari:
• Comarca: Barcelonès
• Distància: 10 km
• Durada: 2h 30min
• Desnivell 350 metres.
• Dificultat: Baixa.
• Època: Tot l'any.
• Com arribar-hi: En transport públic s'ha de pujar amb ferrocarrils fins al
Peu del Funicular on s'agafa el funicular de Vallvidrera fins a l'estació de
Vallvidrera superior. 20 minuts des de Barcelona.
• Altres: Aquest itinerari es pot fer en dos trams. Un de Vallvidrera al
Baixador, i l'altre del Baixador a Vallvidrera, i viceversa. És adaptable al
grup i es pot aprofitar per fer més parades si es vol.

Aquesta ruta circular per la cara obaga de de Vallvidrera comença i acaba a la
plaça Pep Ventura, davant l'estació del funicular. Per començar podem pujar a
la part alta de l'edifici modernista de l'estació del funicular (inaugurat el 1906),
on hi ha un mirador des del que es pot tenir una visió panoràmica de la ciutat
de Barcelona. Sortint de l'estació a mà esquerra anem a buscar pel carrer de la
plaça les escales que baixen a la plaça major de Vallvidrera, un lloc de pas de
molts cotxes que van de Barcelona a Sant Cugat. Un cop a la plaça agafem el
carrer dels Reis Catòlics que baixa cap al Centre Cívic i l'Escola Nabí i que es
converteix en pista al costat del punt verd sota l'escola. Agafem la pista que fa
una giragonsa cap a l'esquerra i baixem sense desviar-nos cap al Pantà de
Vallvidrera.
Podem aprofitar per donar una volta pel pantà de Vallvidrera i seure a fer un
mos, mentre contemplem la vegetació de la zona. Sota la presa del pantà, a la
zona de lleure, podem prendre el camí del cama-sec que ens portarà fins a la
carretera. Deixem l'església de Santa Maria a mà dreta i, creuant la carretera
amb molt de compte, passem pel costat de l'estació del Baixador de Vallvidrera
i pugem pel camí empedrat, tot travessant un ombrívol bosc de pins i alzines
que ens durà a Vil·la Joana, on trobem el Museu Verdaguer. Just al costat hi ha
el Centre d'Informació del Parc Natural de Collserola, al qual recomanem una
visita. En aquest punt surten dos camins a mà esquerra que podem aprofitar
per donar una volta i, si ho preferim, podem donar la volta (sender lila en el
mapa) i tornar a l'estació del Baixador per tornar a Barcelona.
Si volem seguir cap a la Budellera, des del Centre d'Informació cal agafar la
pista que surt a mà esquerra un cop s'ha deixat la zona d'aparcament, passant
pel costat de l'escola infantil CEIP Els Xiprers. Cal seguir per la pista, deixant
una primera desviació a l'esquerra. Poc menys d'un quart d'hora més tard,
trobem una desviació a la dreta que ens porta fins al pla de les Monges, un lloc
ombrívol ideal per fer una tercera parada.
Després del pla de les Monges, el camí travessa el torrent de la Vimetera per
un pont de fusta. Uns 100 metres després d'aquest punt, veiem el Camí de
Baix, que també porta a la font. El deixem i seguim caminant, mentre podem
contemplar una magnífica vista de la torre de telecomunicacions de Collserola,
un dels elements que ajuden a orientar-se en un parc periurbà com el de
Collserola. El camí continua per la pista inicial passant entre les cases de Can
Mandó i de can Xoliu. Després de fer un revolt molt pronunciat cap al sud-oest
i, abans de girar una altra vegada, s'agafa el camí indicat que baixa cap a la
font de la Budellera. Un bon espai on fer un nou repòs.

A l'altre costat de l'esplanada sobre la font, sorgeix un sender que s'enfila
perpendicular a la serra a poc a poquet direcció a la torre de telecomunicacions
fins a recuperar la mateixa pista d'on havíem vingut que va a desembocar al
carrer del Parc de la Budellera. Aquest carrer baixa suau cap a la carretera que
va de Vallvidrera al Tibidabo. Seguint la carretera arribarem de nou a l'estació
del funicular de Vallvidrera Superior, on acaba la nostra ruta.
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