Fitxa de l'itinerari:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comarca: Vallès Occidental
Distància: 13 km
Durada: 3h 30 min
Desnivell: 300 metres.
Dificultat: Baixa. S'ha de preveure portar aigua.
Època: Tot l'any.
Com arribar-hi: En transport públic s'hi pot arribar amb Ferrocarrils de la
Generalitat, estació de Valldoreix. Des de Barcelona són 20-25 min de
trajecte.

L'itinerari comença a la Plaça de l'Estació de ferrocarrils. Agafem la Rbla. Mn.
Jacint Verdaguer cap amunt. Seguim recte fins arribar a la plaça de Mas Roig on
agafem l'Avinguda de Can Montmany. No deixem l'Avinguda de Can Montmany
fins passada la Plaça Joan Gassó, on prenem una pista davant nostra
senyalitzada amb pintura blanca i vermella del GR96. Deixem a banda la finca
privada de Can Montmany i iniciem una forta pujada per una pista assolellada,
amb traces de figuera als marges.
Passada l'ermita i la zona d'esbarjo de la Salut, on podem fer una primera
parada, penetrem en la boscúria. Caminem per una agradable pista, deixant a
la dreta el puig del Rossinyol i el turó de l'Alzinar. Arribats al collet de Batllivell
baixem decididament cap a Can Castellví. Passat Can Castellví seguim per la
carretera de Sant Bartomeu a la Floresta cap a l'esquerra uns 300 metres fins a
prendre el carrer de Sibèria a al dreta, que més endavant esdevé pista.
La pista fa un gir brusc cap a l'esquerra. Just en aquest punt trobem a la dreta
el pont de la Rierada i l'entrada a un estret senderó que ens endinsa a l'àrea de
protecció especial de la Rierada on podem buscar una ombre per fer un segon
descans. Aviat s'entra en un bosc de ribera amb una vegetació exuberant. A
vegades el terreny ofereix un aspecte realment selvàtic i cal fer atenció no
perdre el sender que creua diverses vegades el torrent. De tant en tant trobem
una marca de pintura taronja.
El sender abandona el feréstec indret i puja cap a Can Busquets. La pista ens
durà a la carretera de Sant Bartomeu de la Quadra a la Floresta, que creuem, i
arribem immediatament a les primeres cases de la urbanització. Aviat trobarem
l'estació de ferrocarrils de La Floresta, on podem agafar el tren de tornada a
Barcelona.

Mapa interactiu
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