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6,5 km - Camí cap al forn 
ibèric i l’ermita de Sant 
Adjutori

8,7 km - Pi d’en Xandri

10 km - Estació de Sant 
Cugat (FGC)

Descarregar KML

Av. Collserola

Al viaducte 
de Can Ribes

1,6 km - Coll del Gravat

2,5 km - Ctra. de la 
Rabassada

A l’àrea de Can Ribes

2,7 km - Àrea de Can Ribes

A Can 
Gener i 
Sant 
Medir

6,7 km - Can Borrell

5,5 km - Trencall cap al 
pantà de Can Borrell

3,2 km - Viaducte de Can 
Ribes

3 km - Trencall cap a les 
fonts de Can Ribes i de la 
Rabassada



Per la rica diversitat d'éssers vius que 
l'habiten, pels beneficis ambientals 
que ens aporta, pel privilegi de                                           
poder-lo gaudir i...

perquè el Parc Natural de Collserola sigui 
per a tothom i per molts anys...

ÉS VITAL:

 

Excursions a peu pel Parc. Travesses

Centre d’Informació del Parc

Sant Cugat

3h

sense senyalització
específica

10Km Lineal

275

PI D’EN XANDRI

Punts d’interès del recorregut

FONT D’EN RIBES

VIADUCTE DE CAN RIBES

ERMITA DE SANT ADJUTORI I FORN IBÈRIC

CAN BORRELL I PANTÀ
D’estil modernista, és una bona 
mostra de l’arquitectura i les arts 
decoratives de començaments 
del segle XX.

Pont de 16 arcades construït a 
principi del segle XX i ben conser-
vat. Travessa el fondal de la 
capçalera del torrent de la Rabas-
sada.

Curiosa ermita de planta circular del 
s. X, amb algunes reformes i amplia-
cions en segles posteriors. A poca 
distància hi ha un forn ibèric (I - II aC) 
ben conservat.

Masia situada a la vall de Sant Medir, 
construïda entre els s. XVII i XVIII. 
Avui és un restaurant i encara manté 
l’activitat agrícola.
El pantà es va construir per proveir 
d’aigua la masia.

Pi pinyoner de 23 m d’alçada i uns 
250 anys, està declarat arbre 
d’interès local i comarcal. S’està 
recuperant dels actes vandàlics que 
va patir el 1997.
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Parc Natural de la Serra de Collserola

Arribar i marxar en transport públic, sempre 
que sigui possible

Anar pels camins marcats

Evitar cridar, fer sorolls i altres comportaments 

que destorbin la fauna salvatge

Respectar el patrimoni, la propietat i les feines 

dels qui viuen i treballen al Parc

Deixar el lloc tan net com ens agrada trobar-lo

Gaudir de la natura, font de vida


