
 

 
 

 
 
  



 

Caminada Diada de l’11 setembre 2017 de Sant Cugat a Jardinets de Gràcia (Tram 111) 
 
Itinerari: 
10:00 Can Calders 
Turó de Torreferrera 
Turó de la Magarola 
Centre de recollida d’animals de Collserola. 
Carretera de l'Arrabassada (corba de la paella). Continuem pel voral esquerra. 
Deixem indicador a l'esquerra "Itineraris del Montbau Sant Cebrià". 
Després d'uns 100 metres indicador "Itineraris del Montbau Pedrera de Montbau. 
Trenquem a l'esquerra i trobem el dipòsit d'aigües. 
Tot seguit deixem el camí de l'esquerra principal i agafar a la dreta prop del dipòsit. 
Més avall trenquem a la dreta per entrar tot seguit el Carrer Sagàs. 
Carrer Sagàs 
Carrer Saldes 
Carrer Natzaret 
100 metres lateral Ronda de Dalt cap a Llobregat 
Creuar la Ronda de Dalt 
Baixar per Avinguda de Vallcarca 
Plaça Lesseps 
Gran de Gràcia 
Jardinets de Gràcia (Tram 111) 
Dades del recorregut: 
 
Distància: 15 Km. 
Temps estimat: 4h15min-4h30min 
Ascens Total: 408 metres 
Descens Total: 480 metres 
 
  



 

 
Comentaris: 
 

• Una bona colla de voluntaris hi seran a la sortida (Hípica Can Calders) una mica 
abans de les 10:00 per anar rebent i informant la gent que vagi arribant. 

• Els voluntaris portareu armilla de l’Assemblea per ser identificats correctament. 

• Un cop acabi l’ofrena floral al monument de Rafel de Casanova, anirem cap a 
l’hípica. 

• Hi haurà una pancarta de Sant Cugat per la Independència pel recorregut i per fer-se 
la fotografia inicial tant de grup, com de voluntaris que ha de sortir en els diaris 
locals i en xarxes. 

• Per millor seguretat, donarem una còpia del permís de la conselleria d’Interior 
conforme podem fer la marxa a cadascun dels voluntaris i també del permís del 
Consorci del Parc de Collserola. 

• Us pregaríem als voluntaris que aneu fent fotografies de la marxa i que ens les 
pugueu passar després. 

• Seria interessant informar inicialment a la gent, que la marxa no es pot trencar ni 
esperar malauradament a qui no pugui caminar a un ritme normal. Tenim uns 
compromisos de temps per poder arribar a l’hora de dinar. 

• Uns instants abans de la sortida oficial, en Marc i els voluntaris aniran tirant cap a la 
Magarola, deixant un voluntari a cada trencant per informar del camí correcte.  

• La Montse actuarà d’escombra i els voluntaris de cada trencant s’haurien d’esperar a 
que arribi ella mateixa per seguir tirant amunt. 

• Un cop arribats a la Magarola, no ens hi hauríem d’encallar. Seguim baixant uns 
metres fins una pista prou ample com per reagrupar-nos de nou i fer-nos la segona 
fotografia de grup. 

• En arribar els carrers de Barcelona, és bàsic anar amb compte amb el mobiliari urbà i 
que cal respectar senyals i semàfors, i anar per les aceres. 

• Baixada conjunta per Gran de Gràcia de forma pacífica. 
 
Total, que ho petarem de nou, segur!!! 
Moltes gràcies a tots per la feina, però sobre tot per ser com sou!! 
Visca la Terra, Visca Catalunya, Visca la República Catalana! 


